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 RESUME OG KONKLUSION 

Dette dokument indeholder en samling af baggrundsnotater, som projektgruppe 1 har 

brugt i diskussion vedrørende arbejdet med ”Det fremtidigt energisystem på Færøerne”. 

Projektgruppen har med baggrund i diskussionerne og notaterne valgt en række emner, 

som er ført over i en Executive rapport, ”Virkisætlanin”. 

Virkisætlanin kan bruges i den efterfølgende debat om, hvordan Færøerne kan udvikle 

omstillingen til mere vedvarende energi med stor forsyningssikkerhed. Emnerne som er 

ført over i Virkisætlanin spreder sig fra hvordan en grøn omstilling af produktionsappara-

tet med en høj forsyningssikkerhed, over hvordan en elektrificering sammen med fleksi-

bilitetsydelser og energibesparelser i kombination med energilager og udlandsforbindel-

ser kan reducere afhængigheden af fossile brændsler. 

Disse emner skal være med til at skabe en nuanceret debat omkring det fremtidige energi-

system på Færøerne. 

Deltagerne i projektgruppe 1 har leveret materialet til de enkelte afsnit, som er drøftet og 

kommenteret i gruppen. Der er ikke opnået fuldstændig konsensus i alle afsnittene og der 

vil i gruppen være differentierende synspunkter på de forskellige emner. Arbejdet er dog 

forløbet i en positiv stemning og alle har haft forståelse for, at der kunne være forskellige 

holdninger. 

Arbejdet er foregået gennem de seneste 15 måneder og der i denne periode sket en udvik-

ling som gør at teksterne i de enkelte afsnit ikke er helt opdateret. Gruppen har dog valgt 

ikke at opdatere dokumentet, fordi dokumentet principielt danner grundlag for de emner 

som er taget med over i Executive rapporten ”Virkisætlanin”. 

God læselyst. 
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 1. BAGGRUND 

Dette arbejde tager udgangspunkt i og er en videreførelse af rapporten ”Heildarætlan fyri 

elorkuøkið”, som Erhvervsministeriet lancerede i okt. 2011. Formålet er at udarbejde en 

konkret handlingsplan for den videre udvikling af den færøske el-sektor med hensyn til 

udbygninger og markedsorganisering.  

 

Arbejdet er sket i samarbejde mellem Erhvervsministeriet, som overordnet politisk myn-

dighed, og Føroya Kommunufelag og Kommunusamskipan Føroya (Kommunufelagið), 

som repræsentanter for SEV’s ejerskab. Samarbejdet har været organiseret således: 

 

En styregruppe er blevet nedsat til at have overordnet ansvar for arbejdet. Styregruppens 

medlemmer er Heðin Mortensen, Magnus Rasmussen, Asbjørn Djurhuus, Karl A. Olsen, 

Jákup Suni Lauritsen, Petur Joensen og Bjørgfríð Ludvíg. 

 

To projektgrupper har arbejdet med henholdsvis ”Det fremtidige energisystem på Færø-

erne” (Projektgruppe 1) og ”Den fremtidige organisering af den færøske el-sektor” (Pro-

jektgruppe 2). 

 

Projektgruppe 1 har bestået af Finn Jakobsen, Bogi Bendtsen, Kári Mortensen, Ari Jo-

hanneson, Bjarti Thomsen samt en ekspert fra Dansk Energi. 

 

De involverede parter repræsenterer elsektoren, men projektgruppens medlemmer har dog 

fra starten ønsket at benytte det mere udstrakte begreb ”energisystemet” i rapportens titel 

og i arbejdssætningen – dette for at undgå begrænsningen af udelukkende at fokusere på 

elproduktion samt for at understrege den centrale rolle el-produceret energi vil have i et 

fremtidigt energisystem med en stor andel af vedvarende energi.  

 

Sideløbende har projektgruppe 2 udarbejdet en selvstændig rapport om ejerskabs- og 

strukturmæssige forhold i den færøske el-sektor. Gruppens medlemmer er Jákup Suni 

Lauritsen, Hákun Djurhuus, Bogi Bendtsen, Ari Johanneson og Sørin P. Sørensen.  
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 2. NET & SYSTEM 

 NUVÆRENDE ELSYSTEM  2.1.

 

 

 

Figur 2-1 

 

Forklaring; 

Figur 2-1 viser en geografisk oversigt over elværker, transmissionsnet og højspændingsdistributionsnet. 

 

Elnettet består af et transmissionsnet og et distributionsnet. 

 

Transmissionsnettet er bindeleddet mellem de større elværker og distributionsnettet og 

drives ved et højere spændingsniveau for at ledningerne kan få tilstrækkelig overførings-

kapacitet. Transmissionsnettet, som drives ved 60 kV, omfatter 82 km luftledning, 31 km 

kabel og 7 transformerstationer (også benævnt koblingsstationer). 

 

Distributionsnettet er bindeleddet mellem transmissionsnettet og forbrugerne og omfatter 

både et højspændingsdistributionsnet og et lavspændingsdistributionsnet. 
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Højspændingsdistributionsnettet, som drives ved henholdsvis 20 -, 10 - og 6 kV, omfatter 

241 km luftledning, 598 km kabel og 418 transformerstationer.  

 

Lavspændingsdistributionsnettet, drives ved 400 V og består af 763 km kabel og 1 km 

luftledning. Luftledningsnet er meget udsat for fejl på grund af overisninger og stormvejr, 

og SEV har nu i flere år arbejdet planmæssigt med at udskifte og modernisere elnettet på 

Færøerne. Dette arbejde er nu kommet så langt, at SEV er færdig med kabellægning af 

0,4 kV og godt i gang med kabellægningen af 20 -, 10 - og 6 kV. Dette arbejde skal efter 

planen være færdigt i 2022. 

I takt med kabellægningen af 20 -, 10 - og 6 kV-nettet er alle master og tårnstationer fjer-

net, og der er opstillet nye transformerstationer. 

 

Vedrørende kabellægning af 60 kV-luftlinjerne udestår beslutningen om, hvorvidt dette 

arbejde skal påbegyndes, der er dog taget beslutning om, at fremtidig udbygning af 60 

kV-nettet sker med kabel.  

 

Arbejdet med at kabellægge hele elnettet har, som forventet, medført et markant fald i 

antal netfejl forårsaget af vejrlige forhold. 

 

Det undersøges i øjeblikket ud fra forskellige synsvikler, hvorvidt det er hensigtsmæssigt 

at lægge et kabel til Suðuroy. Undersøgelsesarbejdet forventes afsluttet inden for det næ-

ste år. 
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TRANSFORMERSTATIONER, ANTAL

6kV Transformerstationer 1 2 3 stk.

10kV Transformerstationer 1 6 32 4 7 70 1 16 55 192 stk.

20kV Transformerstationer 2 114 77 29 1 223 stk.

60kV Transformerstationer 1 2 4 7 stk.

Ialt 1 1 6 37 4 7 116 151 29 1 1 16 55 425 stk.

TRANSFORMERE, ANTAL

6kV Transformere 2 4 1 7 stk.

10kV Transformere 1 6 38 4 7 82 1 18 69 226 stk.

20kV Transformere 4 132 103 34 1 3 3 280 stk.

60kV Transformere 1 6 12 19 stk.

Ialt 2 1 6 47 4 7 138 198 34 1 1 21 72 532 stk.

KABELSKABE, ANTAL

0,4kV kabelskabe 14 25 79 505 31 30 1578 2321 518 7 38 10 217 11 1 859 6244 stk.

LUFTLEDNINGER OG KABLER

60kV luftledning 1,02 37,57 42,99 81,58 km

60kV kabel 0,09 15,62 14,81 30,52 km

20kV luftledning 55,67 51,10 9,27 12,03 128,07 km

20kV kabel 11,46 176,20 145,44 38,97 0,56 0,63 4,30 377,56 km

10kV luftledning 3,23 16,31 13,84 9,37 6,44 4,70 9,47 39,78 103,14 km

10kV kabel 0,55 3,96 30,72 3,37 11,15 71,32 1,47 35,39 62,02 219,95 km

6kV luftledning 2,19 7,17 9,36 km

6kV kabel 0,17 0,07 0,16 0,40 km

0,4kV luftledning 0,32 0,04 0,70 1,06 km

0,4kV kabelskab 1,10 4,22 11,34 62,30 3,44 2,97 199,20 287,30 58,10 0,55 3,38 0,38 0,90 28,96 0,88 0,14 97,60 762,76 km

ELMÅLERE

Fjernaflæste kWh-målere 59 75 270 576 85 120 3608 3923 1474 53 176 0 43 811 54 3 949 12279 stk.

Ikke fjernaflæste kWh-målere 1 3 6 1936 1 2 1745 6692 102 1 4 2 0 12 0 1 1925 12433 stk.

Ialt 60 78 276 2512 86 122 5353 10615 1576 54 180 2 43 823 54 4 2874 24712 stk.

Vækst i 2012 0 0 3 2 2 1 36 91 2 1 1 0 0 8 0 0 -7 140 stk.

Tabel 2-1 
Forklaring: 

Tabel 2-1 viser i tal størrelsen af elnettet fordelt i områder og samlet. 

 

 

 STABILITET I ET FREMTIDIGT EL-SYSTEM  2.2.

I forbindelse med udfasningen af dieseldrevne værker, som bliver erstattet af vindmøller, 

vil den synkrone stabilitet
1
 formindskes, og systemets samlede inerti reduceres. Det bety-

der, at systemets spænding og frekvens bliver mindre robust over for påvirkninger som fx 

pludselig ændring i belastning og kortslutninger. 

 

                                                      
1 Synkron stabilitet: En række komponenter (generatorer m.m.) som skal være med til at give det elektriske 

system en stabilitet over for ydre påvirkninger, såsom kortslutninger. 

Faktaboks: 

 Elnettet består af et transmissionsnet og et distributionsnet, hvor 

transmissionsnettet er bindeledet mellem elværker og distributionsnettet 

 Distributionsnettet er bindeledet mellem transmissionsnettet og forbrugerne 

 Først i 1980’erne blev der taget beslutning om kabellægning af luftlinjerne, 

hvor arbejdet forventes afsluttet i 2022 

 Antallet af netfejl er faldet markant på grund af kabellægningen 

 Hvorvidt kabel til Suderø skal lægges undersøges i øjeblikket 
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 Inerti
2
 2.2.1.

I et elektrisk system er de producerende komponenter med til at give systemet inerti. Iner-

tien kommer fra den svingmasse, som det enkelte element har, og her har generatorer, 

som drives af dieselmotorer eller vandturbiner, et større inerti end fx vindmøller, som 

producerer gennem effektelektronik. 

Denne inerti er med til at skabe stabilitet, når systemet oplever pludselige ændringer mel-

lem belastning og produktion. Jo større inerti, jo stærkere net og dermed mindre ændrin-

ger i frekvensen.  

I små systemer kan selv mindre udsving give anledning til ustabilitet og i værste fald 

medføre, at dele af eller hele nettet bliver ramt af afbrud. 

Efterhånden som der bliver tilsluttet flere og flere vindmøller i et lille system, vil der 

kunne opstå mangel på inerti. Denne situation kan forebygges ved at installere en række 

synkrone komponenter, som hjælper nettet med den fornødne inerti. De synkrone kompo-

nenter består af en motor med et stort svinghjul, som drives sammen med nettet, og kom-

ponenternes eneste opgave er at skaffe inerti, når der opstår kortslutninger på nettet. 

Foruden den indbyggede inerti kan nettet stabiliseres ved hurtig tilpasning af belastnin-

gen, når der opstår uønskede påvirkninger i nettet, en såkaldt virtuel inerti. 

SEV har netop indgået aftaler med en række forbrugere, som har accepteret, at dele af 

deres forbrug kan frakobles i korte perioder, indtil systemet er på plads. Frakoblingen 

sker inden for det første sekund og vil dermed være med til at hjælpe systemet på plads.  

 

 Kortslutningseffekt
3
 2.2.2.

Ovennævnte inerti er med til at skaffe den fornødne kortslutningseffekt, som skal bruges 

af relæbeskyttelsen til at frakoble fejl selektivt
4
. Systemets inerti vil hæve strømmen fra 

den normale belastningsstrøm og op til en størrelse, hvor relæbeskyttelsen er sikker på, at 

situationen er en unormal hændelse i nettet. 

 
                                                      
2
 Inerti er et fysisk fænomen, som bevirker, at en masse i bevægelse (f.eks. rotation) fremviser en træghed, 

som vil fastholde en given situation. Fx vil en generator, der bliver trukket rundt af en oliedrevet motor eller 

vandturbine og kører med en bestemt hastighed, modarbejde pludselige ændringer, som fx opstår, når et 

elektrisk system rammes af en kortslutning. En sådan situation vil forsøge at bremse generatoren, men på 

grund af motorens/turbinens inerti vil den fortsætte og dermed forøge strømmen i generatoren. Det er denne 

forøgelse af strømmen, det elektriske system registrerer og bruger til at frakoble fejlramte dele. 

Jo større inerti – jo bedre stabilitet og større kortslutningsstrøm. 

 
3 Kortslutningseffekt: Det elektriske systems evne til at øge strømmen i nettet, når der opstår kortslutninger. 

Forøgelsen af strømmen bruges af relæbeskyttelsen til at kende forskel på normale og unormale driftssituati-

oner.  
4 Selektivt: en metode til at frakoble de dele af nettet, som ligger tættest på fejlen. 

Faktaboks: 

 Et elektrisk system har brug for inerti for at sikre stabilitet i frekvensen. 

 Hvis større og større andele af produktionsapparatet bliver vindmøller, vil det 

elektriske system komme til at mangle inerti.  

 Der vil på sigt blive behov for at supplere det elektriske system med synkron-

stabilisatorer (Fly Wheel)  

 Der er indgået aftaler med en række større forbrugere om, at dele af deres 

forbrug kan frakobles, når der opstår ustabilitet i nettet (Virtuel inerti). 
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 3. NUVÆRENDE SITUATION 

 INDLEDNING  3.1.

 

 

Figur 3-1 

Forklaring: 

Figur 3-1 viser den samlede energiproduktion på Færøerne i 2012, hvor fordelingen er:  

Diesel 62,1 %, vand 34,2 % og vind 3,7 %. 

 

Det nuværende produktionsapparat på Færøerne er fordelt mellem vandkraft, dieselkraft 

og vindmøller. Hver produktionstype er nærmere beskrevet i de efterfølgende afsnit. 

 
Den samlede elforsyning på Færøerne består af flere adskilte systemer, nemlig hovedom-

rådet som dækker Vágoy, Streymoy, Eysturoy, Borðoy, Kunoy, Viðoy, Kalsoy, Svínoy, 

Nólsoy, Hest og Sandoy, med vindmøller på Neshagi og i Vestmanna, vandkraftværker i 

Eiði, Vestmanna-området og Klaksvík samt oliebaserede elværker i Sund og Klaksvík. På 

Suðuroy er der vandkraftværk i Botn og oliebaserede elværker i Tvøroyri og Vágur. Re-

sten består af små øer, som har egne oliebaserede forsyninger. 

 VANDKRAFTVÆRKER  3.2.

Under udbygningen af elforsyningen på Færøerne blev dieselværkerne fra ca. 1921 og 

frem suppleret med vandkraftværker – både i hovedområdet og på Suðuroy. 
I hovedområdet er der som nævnt ovenfor vandkraftværker i Vestmanna-området, Klak-

svik og Eiði, og på Suðuroy er der et vandkraftværk i Botn. Generatorerne er i dag udsty-

ret med nye reguleringer, som betyder, at de har mulighed for at regulere hurtigt og der-

med være gode til at understøtte en fluktuerende vindproduktion. 

Den samlede bestykning med vandturbiner er vist herunder. 

  

181,0 

99,8 

10,8 

Samlet energiproduktion på 
Færøerne 2012 (MW) 

Diesel

Vand

Vind
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Vandturbiner, ultimo 2013 

  

Maksimal 

 

Driftstimer Driftstimer  Produktion Drifts- 

Placering Enhed 

ydelse 

[MW] Etableret primo 2013 2012 2012 [MWh] form 

Hovedområdet 

Eiði T1 6,7 1987 90.362 2610 11.814 Grundlast 

Eiði T2 6,7 1987 84.961 3265 16.936  Grundlast 

Eiði T3 7,7 2012 3.240 3240 19.538 Grundlast 

Klaksvik T1 1,4 1998 43.975 3491 3.348 Grundlast 

Vestmanna Fossa 1 2,1 1953 205.183 3277 4.854 Grundlast 

Vestmanna Fossa 2 4,2 1956 320,160 5858 18.179 Grundlast 

Vestmanna Heygav. 1 4,9 1963 207.189 3681 9.370 Grundlast 

Vestmanna Mýruv. 1 2,4 1961 341.225 6446 10.972 Grundlast 

Hovedområdet i alt 36,1      95.011   

Suðuroy 

Botn T1 1,0 1965 182.620 3301 1.692  Grundlast 

Botn T2 2,0 1966 140.466 2687 3.045  Grundlast 

Suðuroy i alt 3,0      4.737   

Tabel 3-1 

Forklaring: 

Tabel 3.1 viser den samlede produktionskapacitet for vandturbinerne på Færøerne, samt hvilket år de er 

etableret. Herudover er det samlede antal driftstimer siden etableringen og driftstimerne og produktionen for 

2012 vist. Alle turbiner betragtes som grundlastenheder. 

 

Vandkraftproduktionen var i 2012 på ca. 99.800 MWh. 

Alle vandturbiner er klassificeret som grundlast-enheder for at indikere, at de kan være til 

rådighed i op til 8000 timer om året. Grunden til at de kører væsentligt mindre skyldes 

begrænsninger i tilstrømningen af vand. Vandreservoirerne er normalt ikke helt fulde, 

fordi der skal være plads til en byge, som fx ved Eiði, hvor normalen ligger 10 % nede i 

forhold til fuldt reservoir. Vandkraftanlæggene på Færøerne oplever kun sjældent, at der 

forekommer overløb.  

 

Hver vandturbine drives af vand fra et reservoir. Nedenstående tabel viser samtlige reser-

voirer, og det er for hvert reservoir angivet, hvilke turbiner der forsynes fra dette reser-

voir. Alle tre turbiner på Eiðisværket forsynes således fra samme reservoir (Eiði), mens 

Turbine 1 (T1) på Botn forsynes fra tre forskellige reservoirer (Ryskivatn, Miðvatn og 

Tindalidvatn). 

Afløbet fra Mýruværket løber ud i Heyga-reservoiret og indgår således i forsyningen af 

Heygaværkets turbine. 
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Reservoir  45 % af reservoiret 55 % af reservoiret 

      Anvendt ved normal drift Yderligere i nødsituationer 

Vandforbrug 

[m3/MWh] 

Produktions-

kapacitet 

[MW] 

Tømmetid 

normal 

[h] 

Faldhøjde 

[m] Reservoir 

Volumen 

[m3] 

Energi 

[MWh] 

Volumen 

[m3] 

Energi 

[MWh] 

Hovedområdet                 

Eiði (T1+T2+T3) 7.650.000 2.550 9.350.000 3.117 3,00 21,1 121 149 

Fossa (T1+T2) 2.230.000 1.062 2.730.000 1.300 2,10 6,3 169 222 

Heyga (T1) 950.000 221 1.160.000 270 4,30 4,9 45 108 

Mýru (T1) 1.850.000 949 2.260.000 1.159 1,95 2,4 395 239 

Strond (T1) 18.000 9 20.000 10 2,00 1,4 6 224 

Hovedområdet i alt 4.791   5.855         

Suðuroy                 

Vatnesvatn (T2) 320.000 123 380.000 146 2,60 2,0 62 180 

Ryskivatn (T1) 190.000 97 235.000 121 1,95 1,0 97 240 

Miðvatn (T1) 270.000 138 330.000 169 1,95  1,0  138  240 

Tindalidvatn 

(T1) 60.000 

 

70.000 37 Ikke aktiv 

Suðuroy i alt 359   436         

Tabel 3-2 

Forklaring 

Tabel 3.2 viser det samlede vandreservoir for alle magasiner på Færøerne. Vandmængden er opdelt med 45 

%, som bruges inden for normaldriftsområdet og 55 % i andre situationer. Med 55 % tilbage i reservoiret 

kan en turbine ikke køre på fuldlast. Samtidig er det angivet, hvor stor en energimængde der er i vandreser-

voirerne, og hvilken vandmængde der skal til at producere en MWh, ligesom produktionskapaciteten for hvert 

enkelt vandkraftværk, tømmetiden for normaldrift samt faldhøjden fra reservoir til turbine er vist.  

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, er det samlede volumen for hvert reservoir opdelt i 

en (øverste) del, der anvendes ved normal drift, og yderligere en del der (af hensyn til 

optimal drift og miljø) kun tages i brug i mangel- eller nødsituationer. 

Energimængden i den normalt anvendte del af reservoirerne udgør i alt kun ca. 2 % af det 

samlede årsforbrug i 2012. Denne beskedne kapacitet begrænser mulighederne for oplag-

ring af energi, og vandkraftproduktionen må i høj grad følge tilstrømningen til reservoi-

rerne. 

Den viste ”tømme-tid” angiver, hvor mange timer det tager at forbruge det normalt an-

vendte volumen, hvis tilhørende turbiner producerer for fuld kraft.  

Det færøske vandkraftsystem adskiller sig væsentligt fra vandkraften i Sverige og Norge, 

hvor der opsamles store vandmængder i forbindelse med at sneen smelter. Disse reservoi-

rer leverer vand i flere måneder. 
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 VINDPRODUKTION  3.3.

I 1992 begyndte SEV at undersøge mulighederne for at installere vindmøller på Færøer-

ne, og den første vindmølle blev købt samme år. Vindmøllen, en Nordtank/150kW blev 

installeret i 1993 i Neshagi på Eysturoy og har været i drift lige siden.  

I 2003 installerede Røkt tre Vestas/660kW-vindmøller på Mýrarnar i Vestmanna, og i 

2005 installerede SEV tre tilsvarende vindmøller i Neshagi. Siden disse 7 vindmøller blev 

installeret, har de i gennemsnit stået for ca. 5 % af den samlede produktion.  

 

Uheldigvis havarerede to af Vestas-vindmøllerne omkring årsskiftet 2011/2012 grundet 

en defekt i pitch-systemet. Samtidigt var SEV ved at installere 3 nye ENERCON E-

44/900kW i området. Det blev besluttet at demontere den sidste Vestas-vindmølle i 

Neshagi og købe to nye ENERCON E44/900kW til erstatning for de tre vindmøller, såle-

des at der i dag er 5 nye ENERCON-vindmøller i Neshagi, foruden den gamle Nordtank-

vindmølle. 

 

Endvidere har SEV underskrevet en kontrakt med tyske ENERCON om levering af yder-

ligere 13 vindmøller af samme type til opsætning i sommeren 2014. 

 

Grafen nedenfor viser udviklingen af vindenergi på Færøerne fra 1993 og frem til i dag. 

 

Faktaboks: 

 Vandreservoirerne opdeles i normal drift (ca. 45 % af reservoiret) og nøddrift  

( ca. 55 % af vandreservoiret). 

 Energimængden i den normalt anvendte del (øverste del) af reservoirerne ud-

gør kun ca. 2 % af den samlede årsforbrug i 2012. 

 Vandreservoirerne er normalt ikke helt fulde, fordi der skal være plads til en 

byge, som fx ved Eiði, hvor normalen ligger 10 % nede i forhold til fuldt reser-

voir.  

 Tømmetid i normal drift uden tilførelse af yderligere nedbør ligger mellem 7 

timer og 413 timer ( ~ 17 døgn). 

 Den samlede produktion på vandkraftværker er 99.800 MWh i 2012. 

 Vandkraftværker betragtes som grundlastenheder med op til 8.000 driftstimer 

pr. år. 

 Når vandkræftværket kører i færre timer, er det på grund af manglende til-

strømning. 

 Generatorerne er i dag udstyret med nye hurtige reguleringer og kan dermed 

være med til at understøtte en fluktuerende vindproduktion. 

 Der forekommer kun minimalt overløb fra vandreservoirerne, med undtagelse 

af de små reservoirer, hvor store regnmængder inden for korte perioder kan 

give anledning til overløb. 
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Figur 3-2 

Forklaring 

Figur3-2: Figuren viser den samlede vindproduktion i perioden fra den første vindmølle blev opstillet i 1993 

og frem til ind i 2013, hvor vindmøllerne på Neshagi har været i drift siden udgangen af 2012.  

 

Vindmøller kan i fremtiden være med til at levere store mængder af energi på Færøerne. 

Med en middelvind på 10 m/s ved gode forhold viser undersøgelser
5
, at forholdene er 

idéelle for vindproduktion. Samtidig har udviklingen af nye vindmølletyper med været 

med til at øge produktiviteten og gøre det mere attraktivt at opstille vindmøller på Færø-

erne. 

Specielt er møller fra vindmøllefabrikanten Enercon særligt egnede, fordi de har patente-

ret en stormkontrol, som regulerer effekten fra maksimal produktion og ned til nul over 

en forøgelse af vindhastigheden på ca. 10 m/s (se nedenstående figur 3-3). Det giver en 

mulighed for at opregulere eller starte andre produktionsenheder i de tilfælde, hvor vejr-

prognosen viser, at vinden vil stige og komme op i det område, hvor Enercon-møllen 

begynder at reducere produktionen. Herved er der behov for mindre rullende reserve
6
, 

fordi vindmøllerne ikke pludselig kobles fra nettet, når vinden overstiger en bestemt 

vindhastighed. 

 

 

                                                      
5 Norconsult –Vindturbiner for Færøerne 
6 Produktionsenheder, som sikre at nettet kan overleve et udfald af største enhed 
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Figur 3-3 

Forklaring: 

Figur 3-3. viser produktionen for en vindmølle som funktion af vindhastigheden. Enercon-møllerne har en 

stormkontrol, som fra ca. 25 m/s følger en kurve, hvor produktionen falder fra fuld produktion og ned til 

ingen produktion over en forøgelse af vindhastigheden på ca. 10 m/s. 

 

 Indledning 3.3.1.

Den store udfordring i det Færøske elsystem er at vide andelen af vindenergi af den sam-

lede produktion, når systemet samtidig skal være robust over for fejl og pludselige æn-

dringer i produktion eller forbrug. Det bør derfor undersøges, hvor store andele af den 

samlede produktion der kan komme fra vindmøller og samtidig sikre, at der opnås den 

nødvendige inerti i systemet til, at relæbeskyttelser og andet reguleringsudstyr fungerer 

korrekt. 

 

Når vindmøllerne kommer op på en vis andel af den samlede produktion, vil der opstå 

perioder, hvor der er overskud af vindenergi (vindspild), og det skal overvejes, om en del 

af dette overskud kan bruges til andre tiltag. Her vil elpatroner, varmepumper, pumped 

storage, energilagring og andre smartgrid-tiltag være med til at mindske spildet. 

 

10 m/s 
25 m/s  
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Figur 3-47 

Forklaring: 

Figur 3-4 viser et eksempel på vindspild, når der kommer store andele af vindkraft ind i et elektrisk system. I 

det viste eksempel antages det, at minimum 50 % af det samlede forbrug skal komme fra produktionsenheder, 

som kan skabe stabilitet (inerti) i systemet. Det betyder, at der er perioder, hvor produktionen af vindkraften 

må reguleres ned, og der derved opstår ”vindspild”.  

 Vindmølleparker 3.3.2.

Efterhånden som der bliver tilsluttet flere og flere vindmøller i et svagt net, vil det være 

en fordel, at vindmøllerne er samlet i parker. En park kan tilsluttes et af de store knude-

punkter i nettet, så energien hurtigt kan flyttes op på transmissionssystemet (60 kV) og 

blive fordelt ud til forbrugerne. SEV har fået opstillet en model af det elektriske system 

på Færøerne og har dermed mulighed for at gennemføre forskellige scenarier ifm. tilslut-

ning af vindmølleparker for at opnå det optimale tilslutningspunkt i forhold til spænding, 

energiflow og stabilitet. 

 

 

 

                                                      
7
 Etablering af nødvendig el-produktionskapacitet, Idéoplæg September 2013 
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"Vindspild" ved stor andel af vindkraft  

Vindkraft Vandkraft + "sikker-kraft" Forbrug

Faktaboks: 

 Vindmøllerne på Færøerne skal være typer, som er gode til svage net og som 

kan tåle turbulente vindforhold. 

 Der kan opstå hurtigt vindspild, fordi den samlede produktionskapacitet (MW) 

bliver for høj i forhold til det samlede forbrug. 

 Det bliver hurtigt en fordel at samle vindmøllerne i parker, som kan placeres i 

nærheden af store knudepunkter i nettet. 

 Der er optimale vindforhold på Færøerne som sikrer, at vindproduktionen bliver 

stor. 
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 DIESELKRAFTVÆRKER  3.4.

Det nuværende produktionsapparat er resultatet af en historisk udvikling, der startede 

med etablering af dieselværker, som hver forsynede sit lokalområde. I tidens løb er der 

etableret højspændingsforbindelser, så produktionen frit kan placeres på de tilsluttede 

værker.  

I hovedområdet er der, som tidligere nævnt, oliebaserede værker i Klaksvig, Skopun og 

på Sundsværket, og på Suðuroy er der oliebaserede værker i Vágur og Tvøroyri. Herud-

over er der en række mindre øer, som har egne oliebaserede værker. 

Det samlede, oliebaserede produktionsapparat ultimo 2012 er vist i følgende tabel. 

Motorgeneratorer, Ultimo 2012 

Maksimal Driftstimer Driftstimer Produktion Driftsform 

Placering Enhed 
ydelse 

[MW] 
Brændstof 

Etab-

leret 
primo 2013 2012 2012 [MWh] 

Skopun M1 0,61 Gasolie 1984 - 0 Nøddrift 

Skopun M2 0,61 Gasolie 1984 - 0  Nøddrift 

Skopun M3 0,61 Gasolie 1984 - 0  Nøddrift 

Klaksvik M2 2,3 Gasolie 1965 78.877 38 65  Spidslast 

Klaksvik M3 3,6 Gasolie 1982 45.832 541 1.100  Spidslast 

Sund M1 8,1 Heavy fuel 2001 45.727 3.954 22.857  Grundlast 

Sund M2 8,1 Heavy fuel 2004 40.642 5.168 18.248  Grundlast 

Sund M3 5,7 Heavy fuel 1978 69.776 238 793  Spidslast 

Sund M48 12,4 Heavy fuel 1983 159.716 6.272 47.279  Grundlast 

Sund M59 12,4 Heavy fuel 1988 134.172 6,366 55.840  Grundlast 

Hovedområdet i alt 54,43 146.182 

Tvøroyri M1 2 Gasolie 1973 81.520 0 0  Nøddrift 

Vagur M1 2,7 Heavy fuel 1983 108.874 1.532 1.761  Spidslast 

Vagur M2 2,7 Heavy fuel 1983 111.250 1.082 3.154  Spidslast 

Vagur M3 4,32 Heavy fuel 2004 53.503 7.592 14.723  Grundlast 

 Suðuroy i alt 11,72 19.638 

Tabel 3-3 

Forklaring: 

Tabel 3.3 viser en oversigt over produktionsapparater, hvor drivmidlet er gasolie eller heavy fuel. Tabellen 

viser ligeledes, hvor produktionsenhederne står, hvornår de er etableret, og hvad deres maksydelse er, lige-

som samlede antal driftstimer ved indgangen til 2013, driftstimer og produktion i 2012 er vist. Endelig viser 

tabellen den enkelte produktionsenhed driftsstatus, dvs. om produktionsenheden er grundlast, spidslast eller 

om den kun producerer i særlige nøddriftsperioder.  

Af ovennævnte tabel ses, at Sundsværket er rygraden i hovedområdet, som leverer 99 % 

af den oliebaserede produktion. Samtidig udgør produktionen på Sundsværket mere end 

59 % af den samlede produktion i hovedområdet.  

8 Levetidsforlængelse på 10 år i 2006 
9 Levetidsforlængelse på 10 år i 2006 
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Tilsvarende ses det, at Vaagsværket leverer 100 % af den oliebaserede produktion på 

Suðuroy og mere end 85 % af den samlede produktion. 

På Suðuroy er der i 2012 etableret en stor fiskefabrik, som udgør en stor del af den sam-

lede belastning. Fabrikken overvejer at udvide produktionen og vil dermed have behov 

for et større aftag fra nettet. Det betyder, at den nuværende produktionskapacitet skal 

forøges, eller at der skal etableres en kabelforbindelse til hovedområdet. Den sidste løs-

ning har en række fordele, da den vil give større stabilitet på Suðuroy og mindske behovet 

for reservekapacitet i både hovedområdet og på Suðuroy. 

 

Der skelnes mellem: 

 grundlast-enheder (der er i drift op til 7.500 timer om året) 

 Spidslast-enheder (der kun anvendes i perioder med særlig høj belastning el-

ler havari på andre enheder – i alt op til ca. 1.000 timer om året) 

 nøddrift-enheder, der udelukkende anvendes, når der er mangelsituationer – 

fx på grund af havarier. 

 

Den samlede olieinstallerede produktionskapacitet kan opsummeres således: 

 Grundlast-enhederne udgør i alt ca. 45 MW 

 Spidslast-enhederne udgør i alt ca. 18 MW 

 Nøddrift-enhederne udgør i alt ca. 4 MW 

 

Den samlede oliebaserede produktion var i 2012 på ca. 181.000 MWh.  

 

 

 

Faktaboks: 

 Dieselkraftanlæg leverer i dag mere end 59 % af den samlede energi i hovedom-

rådet, og heraf kommer 99 % fra Sundsværket. 

 På Suðuroy kommer 85 % af energien fra dieselværker, og her leveres 100 % fra 

Vaagsværket 

 Motorer/generatorerne kan opdeles i følgende driftsformer: 

 Grundlast (op til 7.500 driftstimer/år) 

 Spidslast (op 1.000 driftstimer/år) 

 Nødlast (få driftstimer – kun i mangelsituationer) 

 

 Sundsværket M4 & M5 har i 2006 fået en levetidsforlængelse på 10 år og har 

stadig mange driftstimer/år. De to produktionsenheder bør derfor senest om 4 år 

overgå til spidslastenheder. 

 

 I forbindelse med at en stor fiskefabrik på Suðuroy formentlig vil udvide pro-

duktionen, er der behov for at øge kapaciteten på øen. Det kan enten gøres ved, 

at der etableres et nyt dieselkraftværk eller en kabelforbindelse til hovedområ-

det. 

 

 En kabelforbindelse vil have en række fordele i forhold til et nyt dieselkraft-

værk. 
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 AFFALDSFORBRÆNDING  3.5.

På Færøerne er der to anlæg til affaldsforbrænding. De har nogenlunde samme størrelse, 

5-6 MW, og ligger i Tórshavn og i Leirvík. Mængden af affald er mellem 15.000 og 

20.000 tons årligt for hvert af anlæggene. 

Anlægget i Tórshavn har siden midten af 80´erne modtaget affald fra hovedstaden og har 

fra 1991 leveret fjernvarme til parcel- og rækkehuse i Hoyvík via selskabet Fjarhitafela-

gið, som kommunen ejer sammen med elselskabet SEV. Fjernvarmeanlægget er udbyg-

get, således at det også kan udnytte overskudsenergi (kølevand og udstødningsgas) fra 

dieselmotorerne på elværket på Sund. 

Anlægget i Lorvík blev taget i brug i 1989. En del af deres produktion anvendes af nabo-

virksomheden, Faroe Marine Products, til tørring af restprodukter fra fiskeindustrien samt 

billige fiskearter. Disse produkter afsættes typisk på det afrikanske marked, og virksom-

hedens arbejdspladser har stor betydning for lokalområdet. 

Anlæggene er i rimelig stand, idet de er vedligeholdt og opgraderet regelmæssigt for at 

opfylde de nye og skrappere krav til bl.a. røgrensning, og ovnen i Leirvík blev udskiftet i 

2009. 

Allerede da man planlagde at bygge affaldsforbrændingsanlæg, var man meget opmærk-

som på fordelene ved at bygge ét fælles anlæg for hele landet.   

Der kendes ikke til, om der er foretaget undersøgelser af den gennemsnitlige brændværdi 

af det færøske affald. Men i vores nabolande regner man med et energiindhold på 10,5 

MJ/kg, hvilket svarer til 25 % af indholdet i brændselsolie. 

I nyere anlæg kan der produceres el og fjernvarme, og man regner med, at 1 ton affald 

kan give 0,65 MWh el og 2 MWh fjernvarme. 

Det betyder, at 35.000 tons affald ville give 20 GWh el og 66 GWh varme. 

Oplysninger fra selskaberne og norske undersøgelser viser,  at byggeprisen for et anlæg af 

denne størrelse kan sættes til 6-7.000 DKK/tons årligt. Det betyder, at et anlæg til 40.000 

tons koster mellem 250 og 300 mio. DKK. Denne pris skal ses i lyset af, hvad det koster 

at fortsætte med driften af de nuværende anlæg.  

Omkostningerne for behandling af affald på Færøerne ligger på ca. 400 DKK/tons. I 

Danmark og Sverige ligger prisen på ca. 250 DKK/tons, mens den i andre europæiske 

lande er langt højere, fx Tyskland og Holland, hvor prisen nærmer sig 1.400 DKK/tons. 

Alt andet lige kan man regne med, at mængden af affald vil være nogenlunde konstant i 

årene fremover, såfremt følgende faktorer opfyldes: 

- Der lægges større vægt på kildesortering,  således at en større del af affaldet kan 

genanvendes 

- Mindre og mere miljøvenlig emballage 

- Aktiviteten i samfundet: nybyggeri, ombygning og udskiftning  

- Organisk affald til kompost eller biogas 

 
 

 

 

Faktaboks: 

 Den samlede affaldsmængde på Færøerne er i dag omkring 35.000 tons/år.  

 Affaldsmængden bliver brændt af på to forbrændingsanlæg. 

 Anlægget i Lorvík forsyner lokal industri med energi, og anlægget i 

Tórshavn leverer energi til fjernvarmenettet. 



 

22 

 FJERNVARME  3.6.

Etableringen af et fjernvarmenet i Torshavn havde været på dagsordenen i flere år, og i 

1988 blev Fjernvarmeselskabet grundlagt. Hensigten med selskabet var at etablere et 

fjernvarmesystem i Torshavn og forsyne forbrugere med varme. Varmen skulle komme 

fra forbrændingsanlægget på Sandvíkarhjalla samt fra Sundsværket ved Sund. 

 

Fjernvarmenettet blev i første omgang etableret fra forbrændingsanlægget og til områder i 

Hoyvík i forbindelse med opførelsen af nye beboelsesområder der. Efterfølgende er nettet 

løbende udvidet i forbindelse med etableringen af nye beboelsesområder. 

I 2008 blev der så ført en fjernvarmehovedledning fra Sundsværket ved Sund til San-

víkarhjalla og forbundet til det eksisterende fjernvarmenet, således at fjernvarmenettet fik 

to forsyningskilder, både forbrændingsanlægget og Sundsværket.  

Som backup til fjernvarmenettet anvendes en oliefyret kedel, der leverer energi, når der 

ikke er tilstrækkelig varme fra de øvrige varmekilder. Her vil en elpatron være et godt 

supplement til den oliefyrede kedel, som kan bruge overskudsvindproduktion til opvarm-

ning af vand.  

Ca. 90 % af varmen leveres som spildvarme, og resten suppleres af varme fra spildolie. 

 

I 2012 blev beboelsesområdet Berjabrekka tilknyttet fjernvarmenettet. Således er der i 

dag omkring 1.000 forbrugere tilkoblet fjernvarmenettet, som har en samlet længde på 62 

km. 

 

Der ligger er stort potentiale i at udbygge fjernvarmenettet, og der foreligger allerede 

planer for, hvordan det fremtidige fjernvarmenet kan komme til at se ud. 

 

 
 

 OLIEFYR TIL OPVARMNING 3.7.

Færøerne ligger på 62°N med klima som tilsiger, at beboelse og opholdsrum skal opvar-

mes hele året. 

Efter at opvarmning med tørv og kul blev udfaset for ca. 50 år siden, har opvarmning 

hovedsaglig været baseret på oliefyr. Ifølge postvæsenet
10

 var der 17.500 husstande på 

Færøerne primo 2012. Lægges dertil kontorer, handel og virksomheder, regnes der med, 

at der tilsammen er ca. 20.000 oliefyr på Færøerne. Kun en mindre del af Tórshavn er 

opvarmet med fjernvarme. Anden form for opvarmning er nærmest ikke eksisterende, 

bortset fra, at varmepumper er installeret i stigende antal de senere år. 

                                                      
10 www.posta.fo 27/5-2013 

Faktaboks: 

 Der er på nuværende tidpunkt tilsluttet ca. 1.000 forbrugere i et 62 km langt 

net og med et samlet forbrug på 18.900 MWh.  

 Ca. 90 % af varmen leveres som spildvarme, og resten suppleres af varme 

fra spildolie. 

 Der ligger er stort potentiale i at udbygge fjernvarmenettet, og der foreligger 

allerede planer for, hvordan det fremtidige fjernvarmenet kan komme til at 

se ud. 

 

http://www.posta.fo/
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Det samlede færøske forbrug af olie har de senere år været godt 200.000 tons/år. I 2012 

blev der importeret for mere end 1,3 mia. DKK 
11

. En stor andel bruges af skibe og til 

elproduktion, men ca. 60.000 tons (70 mio. liter) bliver brugt til opvarmning, se neden-

stående tabel. Omregnet til el svarer dette til op imod 600.000 MWh, eller godt og vel det 

dobbelte af den samlede nuværende elproduktion.  

 

 

 

Tabel 3-412 

1)
 omregnet med vægtfylde 0,845. 

2) omregnet med 10 kWh/liter og 82 % oliefyr-effektivitet (82 % effektivitet bruges ifølge fjernvarmeselska-

bet i Torshavn). 

Forklaring:  

Tabel 3-4: Oversigt over olieforbrug på Færøerne de sidste fem år. Gasolie, der bruges til opvarmning, er 

omregnet til MWh el for at sammenligne med nuværende el produktion. 

 

Som standard installeres der oliefyr og centralvarmekedel på 17kW i hvert enkelt hus. Dette bru-

ges til rumopvarmning og varmt brugsvand. Fordeles olieforbruget af ’Enkelte brugere’ med de 

17.500 husstande bruger hver husstand omkring 2.500 liter olie per år. I en rundspørge på Nólsoy i 

2006 blev det fundet, at gennemsnitsforbrug per hus var 2.964 liter per år 
13

. Dette svarer til ca. 

25.000 kWh. 

Omregning fra liter olie til kWh er forbundet med nogen usikkerhed, idet effektiviteten på oliefyret 

spiller ind, og denne varierer efter alder og vedligeholdelse fra under 70 % til over 90 % på de 

nyeste og bedste oliefyr.  

Krav til opvarmning afhænger selvfølgelig af størrelse og udførelse af hus. Det er oplagt, at sam-

menbyggede huse og lejligheder er mere energieffektive opvarmningsmæssigt end enkeltstående 

huse, hvilket klart fremgår af oversigt fra fjernvarmeselskabet i Tórshavn, se nedenfor. 

                                                      
11 www.hagstova.fo 

12 www.hagstova.fo 27/5-2013 
13

 Strømmen, K., 2006.  Introduction of Renewable Energy Systems in Remote Communities in the Nordic 

Region -  A Case Study of Nólsoy, the Faroe Islands. Master Thesis, NTNU, Norwegian university of science 

and technology, Juni 2006. 

 

2008 2009 2010 2011 2012

Total færøsk olieforbrug (ton) 237.972          219.967          235.249          218.210          223.267          

Heraf fyringsolie (gassolie):

Industri 8.139              7.452              7.627              8.582              11.055            

Handel og servicefirmaer 6.567              4.775              5.187              3.550              3.744              

Enkelte brugere 36.872            34.978            37.728            35.138            35.652            

Offentlige institutioner 9.026              8.166              8.434              6.935              7.245              

Total til opvarmning (ton) 60.604            55.371            58.976            54.205            57.696            

Total til opvarmning ('000 liter) 1) 71.721            65.528            69.794            64.148            68.279            

Opvarmning omregnet til MWh 2) 588.110          537.328          572.311          526.013          559.890          

SEV El-salg MWh 264.456        268.803        254.996        254.807        261.386        

http://www.hagstova.fo/
http://www.hagstova.fo/


24 

Tabel 3-5
14

Forklaring: 

Tabel 3-5 viser oversigt over energiforbrug til opvarmning på forskellige størrelser huse tilknyttet fjernvar-

men i Torshavn.  

Bygningers varmetab er hovedsaglig bestemt af lufttemperaturen. Middel lufttemperatur 
15

varierer gennem året med 3-4 °C i januar-februar og 10-11 °C i juli-august.  

Varmetabet øges af vinden og mindskes ved solskin, mens fugtighed kun forårsager en 

svag stigning. I forhold til temperatur bidrager disse parametre tilsammen i størrelsesor-

denen 15-20 %. 
16

 

Da vejrlig ændres gennem året vil dette reflekteres i olieforbruget til opvarmning. I for-

bindelse med et energiprojekt på Nólsoy, hvor man vil opvarme huse med vindenergi, er 

der gennemført nøjagtige målinger af olieforbrug til opvarmning i nogle bygninger. I 

figuren nedenfor er vist olieforbrug i tre parcelhuse og bygdens skole. Forbrugsmønstret 

er det samme for alle brugere med godt og vel dobbelt forbrug om vinteren i forhold til 

sommeren. 

14
 Fjernvarmeselskabet Tórshavn 

15 www.dmi.dk 
16

Davidsen, E., 1994. Bygningers varmetab som funktion af vind og fugtighed. Orkuráðið april 1994. 

KWh/hus/år Parcelhus Dobbelthus Rækkehus Lejlighed

2006 22.809             16.888             14.863             6.378 

2007 25.068             19.804             17.047             7.732 

2008 24.218             19.332             16.757             7.317 

2009 22.496             18.807             15.399             7.005 

2010 25.123             18.420             16.831             7.763 

2011 24.138             20.238             16.716             7.839 

2012 25.320             20.297             17.188             7.349 

http://www.dmi.dk/
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Figur 3-5 

Forklaring; 

Figur 3-5 viser det målte olieforbrug (liter/dag) i tre huse og skolen på Nólsoy. 

 

Prisen på fyringsolie til færøske kunder afspejles af olieprisen på verdensmarkedet. Olie 

var for nogle år siden en forholdsvis billig opvarmningskilde. Siden 2004 er prisen dog 

steget markant, se figur nedenfor, og i dag er opvarmning med olie en meget stor udgifts-

post, både for private hjem samt offentlige kontorer, handel og industri. Hvis den stigende 

tendens i olieprisen fortsætter, samtidig med at prisen på el har mindre stigning (se figur 

3-6), opfordrer dette til endnu større skift fra olie til elbaseret opvarmning, fx varmepum-

per. 
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Figur 3-6
17

 

Forklaring: 

Prisudvikling på olie og el til parcelhuse 

 
 

 

 VARMEPUMPER I PARCELHUSE OG STØRRE BYGNINGER  3.8.

Varmepumpen er en næsten 200 år gammel opfindelse. Den kan ved hjælp af elenergi 

flytte varme fra et koldere til et varmere sted. Varmepumper har i de seneste år fået sti-

gende betydning som alternativ til opvarmning af huse og bygninger. Hovedårsagen til 

dette er stigende priser på fossile brændsler og det store fokus, der er på klimaproblema-

tikken, som igen har medført en kraftig udvikling af vedvarende energikilder og elektrifi-

cering af energiforbruget. 

 I vores nabolande, og særligt i Sverige, som er et pionerland på området, har varmepum-

per overtaget en større og større andel af opvarmningen af parcelhuse og større bygnin-

ger. Der er særligt tale om vand/vand- og luft/vand- varmepumper, som helt kan erstatte 

andre opvarmningsformer som for eksempel oliefyr. 

På Færøerne har der også de seneste 10 år været stigende interesse for varmepumper.  

  

  

                                                      
17

 www.magn.fo og www.sev.fo 

 

Faktaboks: 

 Næsten al opvarmning på Færøerne sker med oliefyr. Et gennemsnitsparcel-

hus bruger ca. 3.000 liter/år eller 25.000 kWh.  

 Til opvarmning bruges ca. 60.000 tons olie, en tredjedel af Færøernes totale 

olieimport. 

 Dette svarer til 600 GWh el, hvilket er mere end to gange nuværende elpro-

duktion. 

 Forbruget er det dobbelte om vinteren i forhold til sommeren. Med nuværende 

olie- og elpriser er varmepumper blevet konkurrencedygtige. 

 

  

http://www.magn.fo/
http://www.sev.fo/
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Varme- 

pumpe 
antal 

Produk-

tion pr. 

enhed 

(kWh/år) 

Års- 

virk-

nings- 

grad 

 Samlet 

elforbrug 

(GWh/år) 

Samlet 

varme fra 

omgivel-

serne 

(GWh/år) 

Fortrængt 

fyringsolie 

* 

(m
3
/år) 

Forøget 

tungolie-

forbrug  

SEV ** 

(m
3
/år) 

Luft/luft 2000 10 000 4 5 15 2500 600 

Luft/vand 500 25 000 2,5 5 7,5 1000 600 

Vand/vand 40 25 000 3 0,3 0,7 80 40 

Tabel 3-6 

*Effektivitet på oliefyr er sat til 0,8. 

**Effektivitet på elproduktion er sat til 0,42 og produktionsdelen af el fra olie er sat til 60 %. 
Forklaring: Tabel 3- viser omtrentligt antal af varmepumper installeret på Færøerne, hvor meget de forven-

tes at producere, årsvirkningsgrad, samlet elforbrug, samlet varme taget fra omgivelserne, fortrængt fyrings-

olie i husene og forøget tungolieforbrug hos SEV. (kilde: Jarðfeingi 2013) 

 

Som man kan se, er der tale om tre forskellige former for varmepumper.  

 Luft/luft-varmepumper anvendes som supplement til opvarmning med olie. De 

har en høj årsvirkningsgrad, fordi de afleverer varme ved en lav fremføringstem-

peratur.  

 Luft/vand-varmepumper har de seneste 10 år været anvendt som alternativ til 

oliefyr i både nye og gamle huse.  

 Vand/vand-varmepumper er også alternativ til oliefyr. De dækker over jordvar-

mepumper med lodrette borehuller og havvandsvarmepumper, som de seneste 

fem år er blevet en mulighed takket være offentlige initiativer.  
 

Tabellen viser også, at der er forskel i årsvirkningsgrader, som ses igen i forholdet mel-

lem brugt elenergi og den energiandel, der bliver taget fra omgivelserne.  

De to sidste kolonner viser to gode grunde til, at man på Færøerne bør interessere sig for 

varmepumper: 

 Den første, at de erstatter dyr fyringsolie med el og varme fra omgivelserne. 

 Den anden, at den producerede el i dag kommer fra 40 % vedvarende energi – en 

andel, som allerede om to år vil vokse til over 50 %. 
 

Som vist ovenfor er varmepumper et godt bud på alternativ til oliefyr, og det er derfor af 

stor betydning at kende de forskellige varmepumpeløsninger i detaljer. For et par år tilba-

ge var der på Færøerne ingen viden om jordvarmepumper med lodrette borehuller, som 

har vist sig at være et særdeles bæredygtigt koncept i Sverige og Norge. 

Jarðfeingi satte derfor i 2008 et måleprogram op, som skulle strække sig over mindst fem 

år, og som skulle fokusere på jordvarme med lodrette borehuller, men også inkludere 

målinger af luft/vand varmepumpeløsninger.  

 

En detaljeret beskrivelse af måleprogrammet, resultater og anbefalinger kan ses i afsnit 7. 

 

 

 

 



 

28 

 Konklusion: 3.8.1.

Det færøske boligmønster med næsten udelukkende enkeltstående parcelhuse på for-

holdsvis store grundarealer og mange bygninger, som står tæt ved havet, gør, at Færøerne 

er særdeles velegnet til varmepumpeløsninger med jordvarme og havvarme. Klimaet med 

de milde vintre egner sig også godt til luft/vand- og luft/luft-varmepumper. Alt dette, 

sammen med det store potentiale for vedvarende energi og de høje oliepriser, gør, at var-

mepumper bør indtænkes som en væsentlig del af det fremtidige energisystem. 

 

 

 SKIBSFART  3.9.

Færøerne er en fiskeri- og skibsfartsnation, og skibene forbrænder årligt ca. 100.000 ton 

olie eller mellem 40 % og 45 % af det årlige forbrug. Den fartøjsgruppe der repræsenterer 

det største forbrug er trawlerflåden, og de største fabrikstrawlere har et dagligt forbrug på 

15-20 ton. Man har i flere år forsøgt at finde løsninger, der kan nedsætte olieforbruget: 

Mere strømlinet fartøjsform, propellerdesign, motoroptimering, bedre udnyttelse af spild-

varme osv.  

Hvor det er muligt og økonomisk forsvarligt, fokuseres på fangstmetoder, som ikke er så 

energikrævende, fx ved at anvende passive fiskeredskaber som line, garn og ruser. Ved at 

anvende partrawling kan trawlet trækkes gennem vandet med mindre kraft, idet der ikke 

er brug for trawlskovle, som yder stor modstand ved træk gennem vandet.  

Faktaboks: 

 Varmepumper med jordvarme er velegnede på Færøerne, forudsat at dimen-

sionering af anlæggene bliver gjort forskriftsmæssigt. 

 Med rigtige forudsætninger er både luft/vand-, jord- og havvandsvarmepum-

per gode alternativer til opvarmning af parcelhuse og større bygninger. 

 Årsvirkningsgrader er størst for jordvarmeanlæg i huse med gulvvarme og 

mindst for luft/vand-varmepumper i huse med radiatorer.  

 Med gældende anlægsudgifter og priser på olie og el er tilbagebetalingstider 

for investeringen mindst for luft/vand-varmepumper i huse med gulvvarme 

og størst for jordvarme i gamle huse med radiatorer. 

 Tilbagebetalingstider er generelt kortere, jo større anlæggene er. 

 Med hensyn til nærmiljø og holdbarhed har jordvarmeanlæg en fordel, idet 

de er helt afskærmet fra vejrliget, ikke synlige udendørs og har al teknik in-

dendørs. 

 I alle varmepumpanlæggene indgår en buffertank til varmt vand. 

 Buffertanken kan ved behov gøres større. Hermed kan anlæggene indgå i 

fremtidigt smartgrid med intelligente elmålere, der separat kan måle og styre 

varmepumperne, så de kan indgå i fleksibelt forbrug, hvor der er mulighed 

for at styre efter fx dag/nat og vind/ikke vind.  
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Nogen er af den opfattelse, at kapaciteten på fangstsiden er større end bestanden kan tåle, 

og at dele af fiskeflåden derfor ikke drives optimalt.  Men forringede økonomiske vilkår i 

form af fx dårligt fiskeri og høj oliepris vil medføre, at antallet af fiskeskibe reduceres 

over tid, og at der fanges flere fisk pr. skib, samtidig med at det samlede olieforbrug bli-

ver mindre. Nye skibe, som kommer ind i flåden, er mere energieffektive end de, som 

skrottes. Og der er en tendens til, at det i fremtiden bliver et krav, at fiskeprodukter skal 

have et grønt stempel (MCS
18

 eller lign). For at opnå denne status, skal fangsten være 

bæredygtig, hvilket betyder, at man også ser på energi/olieforbruget. 

Prisen på brændstof er øget kraftigt de senere år, således at denne udgiftspost er blevet 

den dominerende i det samlede regnestykke. Eksempelvis er udgiften til olie hos de store 

fabrikstrawlere steget fra 10 % til 20 % inden for 10-15 år. Dette har medført, at rederen 

og mandskabet er mere opmærksomme på at holde øje med denne udgiftspost. 

Og på enkelte skibe er der installeret udstyr, der er i stand til at måle og registrere oliefor-

bruget og andre betydningsfulde tilstandsparametre i realtime mode. Disse indlæses i en 

computer, som er i stand til at analysere sammenhæng mellem forbrug og driftsparametre 

og ud fra disse komme med forslag til justeringer, der resulterer i en forbedret brændstof-

økonomi.   

Internationalt er der i de senere år igangsat undersøgelser og forsøg med at skifte fra olie 

til naturgas. Dette fordi flydende naturgas (LNG) betragtes som et mere miljø- og klima-

venligt brændstof sammenlignet med almindelig fuel olie. Men dette forudsætter en ef-

fektiv og veludbygget infrastruktur og optimale rammebetingelser.  

Dertil kommer, at dele af verdenshavene er og i fremtiden bliver erklæret som Emission 

Control Area (ECA) med skrappe udslips grænser af CO2, SOx og NOx. For at opfylde 

kravene må skibe som bruger heavy fuel enten:  

1. skifte over fra heavy fuel (HFO) til marine fuel oil (MFO) eller marine gas oil

(MGO)

2. installerer renseanordninger (scrubber etc.)

3. skifte over til gasdrift

Tabellen nedenfor illustrerer resultatet af de forskellige tiltag. Den viser forholdstal på et 

norsk forsyningsskib, hvor man kan vælge mellem at installere renseudstyr (scrubber) 

eller omlægge til LNG. 

18 Marine Stewardship Council, certified sustainable seafood 
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Driftsform Forbrug(g/kWh)  NOx(g/kWh) CO2(g/kWh) SOx(g/kWh) 

Diesel 230 12 730 1,08 

Diesel med 

SCR 

240 3,3 760 1,01 

LNG 210 1,3 580 0,06 

Tabel 3-7 

Forklaring: 

Tabel 3-7 viser forholdstal på et norsk forsyningsskib, hvor man kan vælge mellem at installere renseudstyr 

(scrubber) eller omlægge til LNG. 

 

Hvilken driftsform der vælges er i sidste ende en økonomisk afgørelse, idet rederen vil 

være tilbøjelig til at vælge den billigste løsning. 

Norge er uden tvivl det land, der ligger i front, når det gælder forsøg med at anvende na-

turgas og LNG som brændstof, herunder i den maritime sektor. Dette især fordi man ak-

tivt fra politisk side har igangsat forskningsprojekter og gunstige støtteordninger for dem, 

der ønsker at omlægge. Norge har i dag en betydelig produktion af naturgas, og man har i 

de senere år opbygget en LNG infrastruktur med lager- og forsyningsterminaler fra Lin-

desnes til Nordkap. I dag er der ca. 30 skibe (færger, patrulje/vagtskibe, forsyningsskibe 

o.a.) der sejler på naturgas. Og med samarbejdspartnere i Danmark og Sverige er man i 

gang med at udvide forsyningsnettet, således at fx færger, der sejler mellem de skandina-

viske lande, kan bunkre LNG i nabolandene. Det er væsentligt at påpege nødvendigheden 

af, at der opbygges et forsyningsnet, og at dette betragtes som en langsigtet investering.  

På Færøerne er der igangsat en undersøgelse for at finde ud af, om det er muligt og løn-

somt at omlægge dele af det samlede olieforbrug på 250.000 tons til naturgas. SEV’s 

årlige forbrug på 35.000 tons er en oplagt kandidat, og det samme gælder passagerskibe 

og fartøjer, der ofte kommer i havn. Her ville det være oplagt at anlægge en LNG termi-

nal inde på Sund, hvor det er planen at det nye elværk skal bygges. Denne kunne så, for-

uden at forsyne elværket, også forsyne skibe, lastbiler, busser og andre storforbrugere via 

tankvogne.  

 

 Elektrificering af transport på land og mindre skibe  3.9.1.

Da der ikke findes tog eller et jernbanenet på Færøerne, er så at sige alle transportmidler 

baseret på fossile energikilder. Vejnettet inkl. broer og tunneller er, sammenlignet med 

andre lande, veludviklet og af en høj standard. Hver husstand råder over en eller flere 

biler, mens den kollektive trafik i form af busser ikke er så udbredt. Fra 2009 til 2011 var 

SEV med i et elbilprojekt sammen med Island og Grønland, som gik ud på at teste for-

skellige elbiler i disse områder.  Projektets konklusion var, at elbiler kan blive en del af 

de fremtidige transportmidler. 

Hvor der ikke er fast forbindelse mellem de større øer benyttes en stor og tre mindre bil- 

og passagerfærger. Og de mindre øer besørges af tre mindre passagerbåde. 

Det kunne tænkes, at de mindre og korte ruter kunne betjenes af eldrevne fartøjer, hvilket 

også har været under overvejelse.  
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Lignende forsøg med elektriske fartøjer er udført i Sverige, Skotland og Norge. I Dan-

mark er der konkrete projekter i gang med at lægge enkelte af kanalbådene i København 

om til el. Disse er forsynet med en 90kW (120HK) elmotor. Batteripakken har en kapaci-

tet på 230 kWh, og man regner med, at energibehovet på en normal og regulær dag ligger 

på 120 kWh. Men man kan ikke uden videre sammenligne sejlads i stille vand i Køben-

havns Havn med en tur til Mykines t/r under nordatlantiske vejrforhold. Skibet, som i dag 

benyttes på ruten, har en dieselmotor på 500 HK, og turen varer godt tre timer.  

 

 
 

 

Faktaboks: 

 Færøske skibe forbruger årligt ca. 100.000 tons olie, svarende til 40-45% af 

Færøernes årlige olieforbrug. 

 Løsninger der kan nedsætte olieforbruget: 

o Mere strømlinet fartøjsform, propellerdesign, motoroptimering, bedre 

udnyttelse af spildvarme. 

o Passive fiskeredskaber som line, garn og ruser. Partrawling. 

Installeret udstyr, der måler og registrerer olieforbruget og optimerer 

driftsparametre. 

 Der pågår internationale forsøg med at skifte fra olie til naturgas. 

 I Norge er der ca. 30 skibe (færger, patrulje-/vagtskibe, forsyningsskibe o.a.) 

der sejler på naturgas. 

 På Færøerne er man i gang med at undersøge mulighederne for at omlægge til 

LNG. 

 Alle transportmidler på land er baseret på fossile energikilder. 

 Elbiler er en realistisk mulighed i fremtidig transport på land på Færøerne. 
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 4. FREMTIDIGE PRODUKTIONSAPPARATER 

 VANDKRAFT  4.1.

I 2012 blev der etableret en ny turbine (T3) på Eiðisværket, og parallelt hermed etableres 

ekstra tilstrømning til Eiði-reservoiret, således at den samlede årlige vandkraftproduktion 

i 2013 og frem forventes at blive ca. 120.000 MWh – en stigning på ca. 18.500 MWh i 

forhold til produktionen i 2011. 

Der har tidligere været konkrete planer om etablering af et nyt vandkraftværk (Víkarvatn) 

med en forventet årlig energiproduktion på ca. 41.300 MWh, men disse planer er sat i 

bero. 

Der er p.t. ikke andre kendte planer om etablering/udvidelse af vandkraften inden for den 

nærmeste årrække. 

 

Hvis der er et ønske om udvikling af mere vandkraftproduktion, synes følgende to tiltag 

at være de mest nærliggende: 

 En genoptagelse af Víkarvatn-projektet. 

 Etablering af pumped storage, hvor overskydende vindproduktion anvendes til 

oppumpning af vand til et vandkraftreservoir. Driftssimuleringer indikerer,
19

 

at overskudsenergien fra 50 MW installeret vindkraft med et pumped storage-

anlæg, bestående af pumper og turbiner, i tilknytning til eksisterende reservoi-

rer vil kunne levere en tilsvarende energimængde som Víkarvatn-projektet 

(41,3 GWh/år). 

 

 

 VINDENERGI  4.2.

Vindenergi vil betyde mere og mere i fremtiden. I efteråret 2012 blev der på Færøerne 

idriftsat 5 stk. 900 kW Enercon-vindmøller, og de foreløbige driftserfaringer er positive. I 

januar 2013 vandt SEV retten til at etablere 13 vindmøller til en samlet effekt af 11,7 

MW, som vil blive idriftsat i 2014. 

Det er værd at bemærke, at når de 11,7 MW er kommet i drift, vil andelen af vindenergi i 

den samlede færøske produktion målt på effekt være steget fra ca. 5 MW til omkring 18 

MW, det vil sige næsten en firdobling på 3-4 år.  

Der er på baggrund af produktionsdata fra de 5 nye vindmøller i 9 måneder foretaget si-

muleringer af den forventede årsproduktion i 2013. Disse simuleringer skal ligeledes 

anvendes til at udregne, hvor stor andel af den samlede produktion, der kan komme fra 

vindmøller, især i lavlastperioder. 

 

                                                      
19

 Etablering af nødvendig el-produktionskapacitet, Idéoplæg, september 2013 

Faktaboks: 

 I forbindelse med etableringen af en ny turbine på Eiðisværket etableres 

der nye områder til vandopsamling, som øger produktionen med mere 

end 15 %. 

 Der er ikke planlagt yderligere vandkraftværker på Færøerne. 
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Hvis de 13 vindmøller kommer til at producere som forventet, vil det betyde, at den sam-

lede andel af vindenergi i den færøske elproduktion vil være omkring 23 %. Dette er en 

væsentlig andel vindenergi – især i betragtning af de udfordringer så stor andel vindenergi 

har for et lille og isoleret elsystem. Der er ingen erfaringer med, hvor store andele af den 

samlede produktion, som kan komme fra vindmøller. SEV har dog som systemansvarlig 

en ambition om at få minimum 80 % af den potentielle vindenergi fra vindmølleparken på 

nettet. Det nødvendiggør formentlig, at der skal etableres et stabiliseringssystem, tillige 

med forøgede investeringer til inerti og net-fleksibilitet. SEV har iværksat et arbejde, 

hvor der på baggrund af den samlede effekt på 18 MW skal udarbejdes mulige løsninger 

på udfordringen med at få så store andele af energien fra vindmøllerne på nettet – bl.a. er 

der planer om at udvikle et batterisystem til de 13 vindmøller. SEV forventer en testperi-

ode på 2 år før vindmøllerne kommer i fuld produktion. 

 

Med den seneste udbygning vil den samlede vindmølleeffekt komme op på 18 MW, hvil-

ket er tæt på hele minimumsbelastningen om natten. Der vil derfor være perioder, hvor 

der bliver behov for at skrue ned for effekten på vindmøllerne, hvormed der vil opstå 

vindspild. Det betyder således, at i takt med at vindenergien bliver yderligere udbygget, 

vil det blive økonomisk fordelagtigt at investere i energilagring, fx el-patroner i fjernvar-

mesystemet og pumped storage. 

 

 Vindmølleplanlægning 4.2.1.

En fortsat udbygning med vindmøller nødvendiggør, at der udover hensynet til optimal og 

hurtig udnyttelse af vindressourcen tages omfattende hensyn til såvel den landskabelige 

påvirkning som til de øvrige interesser, herunder nabobeboelser og flora og fauna. 

 

Efterhånden som der bliver tilsluttet flere og flere vindmøller i et lille og isoleret net, vil 

det være en fordel, at vindmøllerne er samlet i parker. Det betyder, at parken kan tilsluttes 

et af de større knudepunkter i nettet, og at energien hurtigt kan komme op på transmissi-

onssystemet (60 kV) og blive fordelt ud til forbrugerne. SEV har som før nævnt fået op-

bygget en teoretisk model af det elektriske system på Færøerne. 

 

Det kan i den henseende være relevant at evaluere effektiviteten ved planlægningen af de 

to udbud på vindmøller, der er blevet afholdt. Myndighederne har hidtil udbudt en given 

vindmølleeffekt, og det har så været op til de enkelte deltagere i udbudsprocessen at defi-

nere egen placering af vindmøller samt forhandle aftaler om adgang til jordområder, skaf-

fe vindmålinger og byggetilladelse, og sikre sig de nødvendige godkendelser fra natur-

fredningsmyndigheder m.v.  
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Deltagelse i en udbudsproces er givetvis en besværlig og dyr affære for deltagerne i ud-

buddene, som ikke har nogen vished om at vinde udbuddene – hvilket muligvis har haft 

indflydelse på antallet af deltagere i udbuddene samt forlænget processen unødvendigt. 

Det ville være ønskeligt, at de offentlige myndigheder udarbejder en plan for vindmølle-

udbygninger, hvor der defineres nogle udvalgte sites for placering af vindmøller, der er 

optimale i forhold til vindressourcer, netudviklingsplan og miljøhensyn. Myndighederne 

bør så påtage sig opgaven om at sikre adgang til disse jordområder, skaffe vindmålinger, 

miljøvurderinger og anden relevant data, samt fremskaffe de nødvendige myndigheds-

godkendelser i tilfælde af et udbud. Udover at forenkle og hurtiggøre udbudsprocessen, 

ville dette være med til at fremme konkurrencen i de enkelte udbud, da chancen for at 

flere vindmølleudbydere byder ind ellers ville være reduceret pga. procesudgifterne. 

 

 
 

 FOSSILE BRÆNDSLER  4.3.

I 2011 var ca. 61 % af den samlede elproduktion oliebaseret, og på trods af en markant 

udbygning med vindkraft vil der fortsat være behov for en betydelig produktion med fos-

sile brændsler i en længere årrække. 

Som det fremgår af afsnit 3.5 ”Dieselkraftværker”, har en stor del af det eksisterende 

produktionsapparat mange år og mange driftstimer på bagen. De to største enheder (MG4 

og MG5 på Sundsværket med i alt 24,8 MW installeret effekt) fik i 2008 en levetidsfor-

længelse på 10 år, hvorfor de må forventes at være udtjent som grundlastenheder om se-

nest ca. 6 år og dermed overgå til spidslastdrift. 

Erfaringer viser, at gennemsnitsbelastningen på motorgeneratorer under drift i dag er ca. 

65 %, og med en kraftig vindkraftudbygning må der forudses et stigende behov for rul-

lende reserve
20

 og deraf følgende tendens til lavere gennemsnitsbelastning. Med uændret 

gennemsnitsbelastning og med bibeholdelse af samtlige eksisterende motorgeneratorer, 

vil den maksimale produktionskapacitet være som beregnet i følgende tabel.  
 

                                                      
20 Produktionsenheder, som sikre at nettet kan overleve et udfald af største enhed 

Faktaboks: 

 Vindenergi vil i fremtiden få større og større betydning for den samlede ener-

gimængde, men en af udfordringerne er uvisheden om, hvor store andele 

vindenergien kan levere, når der skal tages hensyn til stabiliteten i nettet. 

 Med udgangen af 2013 vil der være installeret omkring 18 MW vindenergi, 

hvilket er tæt på minimumsbelastningen for det nuværende forbrug. 

 SEV har iværksat et arbejde, som pågår i 2 år, og som skal være med til at 

skaffe nyttig erfaring om driften af store andele af vindproduktion i det elek-

triske system på Færøerne. 

 En større andel fra vindproduktionen giver en besparelse på brændsler – men 

ikke på kapacitet.   
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Fremtidig maksimal produktionskapacitet på eksisterende motorgeneratorer 

Installeret Driftstimer Gennemsnits- Produktion 

effekt [MWh] pr. år belastning [%] pr. år [MWh] 

2013-2017 

Nøddrift 4,0 100 65 % 260 

Spidslast 18,0 1.000 65 % 11.700 

Grundlast 45,0 7.500 65 % 219.375 

231.335 

2018- 

Nøddrift 4,0 100 65 % 260 

Spidslast 42,8 1.000 65 % 27.820 

Grundlast 20,2 7.500 65 % 98.475 

126.555 

Tabel 4-1 

Forklaring: 

Tabel 4.1 viser fordelingen af produktionskapacitet i perioden fra 2013 – 2017 fordelt på henholdsvis grund-

last, spidslast og nøddrift, og specielt ændringen i 2018, når MG4 og MG5 på Sundsværket overgår fra 

grundlastenheder og til spidslastenheder. 

Da det er hensigten at udnytte vindkraft og vandkraft bedst muligt og fossile brændsler 

mindst muligt, kan behovet for supplerende fossil-produktion ikke vurderes uden at gøre 

antagelser om såvel forbrugsudvikling som udviklingen i vandkraft- og vindkraftproduk-

tionen. Der er gennemført analyser baseret på følgende forudsætninger: 

 stigning i ordinært elforbrug på 3 %

 yderligere stigning på 2 % til elektrificering

 udbygning af vindkraften til 35 eller 50 MW

 uændret vandkraftproduktion fra 2013 og frem

Under disse forudsætninger er behovet for supplerende ”sikker-kraft”-produktion illustre-

res som vist herunder.  

Akkumuleret behov for "Sikker-kraft" produktion i perioden 2013 - 2022 med Suðuroy 

35 MW vindkraft i 2022 50 MW vindkraft i 2022 

Forbrug Vandkraft Installeret Vindkraft Sikker-kraft Installeret Vindkraft Sikker-kraft 

År MWh MWh Vind [MW] MWh MWh Vind [MW] MWh MWh 

2013 299.000 112.000 7,3 23.000 164.000 7,3 21.000 166.000 

2014 314.000 112.000 11,0 34.000 168.000 15,0 38.000 164.000 

2015 330.000 112.000 14,0 43.000 175.000 20,0 48.000 170.000 

2016 347.000 112.000 17,0 52.000 183.000 25,0 59.000 176.000 

2017 364.000 112.000 20,0 61.000 191.000 30,0 69.000 183.000 

2018 382.000 112.000 23,0 70.000 200.000 35,0 80.000 190.000 

2019 401.000 112.000 26,0 79.000 210.000 40,0 90.000 199.000 

2020 421.000 112.000 29,0 87.000 222.000 45,0 101.000 208.000 

2021 442.000 112.000 32,0 96.000 234.000 50,0 111.000 219.000 

2022 464.000 112.000 35,0 105.000 247.000 50,0 120.000 232.000 

Behov for "Sikker-kraft" energi i perioden 2.192.500 2.105.500 

Tabel 4-2 

Forklaring: 

I tabel 4.2 ses, at med en stigning i elektricitetsforbruget på 5 % p.a. vil der efter 2018 være behov for at 

producere mere og mere energi på nye produktionsenheder, fordi G4 og G5 på Sundsværket overgår til status 

som spidslastenheder. 
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Med ”sikker-kraft” menes produktion, der er til rådighed ”når som helst” – uafhængigt af 

vind og vejr. 

 

Af ovenstående beregning fremgår, at der vil blive behov for etablering af nye anlæg 

svarende til ca. 24 MW installeret effekt i form af grundlastenheder for at dække energi-

behovet fra 2018 til 2022. 

 

Som forholdene er og forventes at være i en betydelig årrække fremover, må ”sikker-

kraft” på Færøerne forventes at blive baseret på fossile brændsler eller eventuelt brint. 

Det er helt oplagt at fortsætte med brugen af eksisterende oliebaserede anlæg i resten af 

deres levetid.  

Hvad de nye anlæg angår, synes valget at stå mellem motorgeneratorer, baseret på olie 

eller flydende naturgas (LNG). 

Valget imellem disse to anlægstyper kræver en nærmere analyse af miljøforhold, forsy-

nings- og lagringsforhold, forventninger til brændstofpriser, udbuddet af motorgenerato-

rer med relevante størrelser og egenskaber, anlægsomkostninger mv.  

 

 

 

 

 

 

 

 TIDEVAND  4.4.

 Tidevandskraft 4.4.1.

Forskellen mellem flod og ebbe omkring Færøerne er meget lille, sammenlignet med 

mange andre steder i verden, med en amplitude for den dominerende halvdaglige tide-

vandskonstituent M på mindre end 10 cm i området ved kysten nord for Torshavn, men 

omkring 70 cm ved de vestligste øerne. Denne relativt store gradient i vandstanden forår-

sager ganske stærke strømme, især i sundene, men også omkring næs og pynt. I et pro-

jekt, som blev udført af Universitet på Færørene med økonomisk støtte fra Færørenes 

Forskningsråd og SEV, er energipotentialet i tidevandsstrømmene kortlagt ved at udføre 

målinger af strømprofiler i nogle af sundene, samt ved numeriske simuleringer af tide-

vandet. 

 

 Energipotentialet i tidevandsstrømmene 4.4.2.

Flere steder er lovende med henblik på fremtidig udnyttelse af energien i tidevands-

strømmene, men med anvendelse af kriterierene, at maksimumstrømmen skal være stær-

kere end 2.5 m/s (5 knob) og havbunden dybere end 40 m for at tillade sejlads i området, 

så er det især områderne Vestmannasund, Leirvíksfjørður, Svínoyarfjørður, Skopunar-

fjørður og området syd for Akraberg, som skiller sig ud. Af disse lokaliteter er Skopunar-

fjørður den mest energirige med en gennemsnits-energifluks på over 500 MW, mens de 

andre ligger i området 45 – 164 MW i de områder, hvor de nævnte kriterier er opfyldt.  

 

Faktaboks: 

 Der vil stadig i en årrække være et vist behov for energi som kommer fra 

sikker kraft, dvs. at det pågældende produktionsapparat kan levere energi 

når som helst. Herunder regnes dieselkraft, fordi en generator, som er til-

sluttet en dieselmotor, vil kunne producere til enhver tid.  

 Det må derfor påregnes, at dieselkraft fremover stadig vil spille en vis rolle i 

det Færøske energiforbrug, i hvert fald som backup, når der ikke er vind og 

vand. 
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Med undtagelse af området syd for Akraberg, så går hovedlinjerne i det eksisterende elek-

triske net igennem eller tæt ved disse lokaliteter. Dette er af betydning, da iland førelsen 

er en betydelig del af en mulig investering. 

 

I forhold til de andre nævnte områder, så har Vestmannasund den fordel, at det mest 

energirige område har en jævn bund med op til 50 m dybde, som kun i meget lille grad er 

påvirket af bølger, som kommer ind fra havet.  De andre områder er eksponeret for ind-

kommende havbølger og stedvist af dybder ned til mere end 100 m. Store havbølger og 

dyb større end ca. 60 m er fremdeles en af udfordringerne for teknologien, men flere af 

leverandørerne arbejder med løsninger til installationer på større dybder. 

 

 Fordelagtig faseforskydning imellem potentielle lokaliteter  4.4.3.

Selv om Færøerne er et geografisk lille område, så har tidevandsstrømmene den fordel i 

forhold til mange andre lande, at der er en passende tidsforskel imellem, hvornår strøm-

men er på det stærkeste i de forskellige sund. Forskellen imellem Vestmannasund og 

Skopunarfjørð er omkring de ideelle 3 timer, og det samme er gældende imellem området 

syd for Akraberg og Leirvíksfjørð, men med en times forsinkelse, og der er en også tids-

forskydning til de andre lokaliteter. Dette giver mulighed for a at designe en fremtidig 

opsætning af turbiner i de forskellige sund, som giver et samlet 'output' med minimal 

daglig variation. 

 

 Vestmannasund som pionerområde 4.4.4.

I tillæg til at Vestmannasund ikke bliver direkte påvirket af havbølger, og at bunden er 

forholdsvis jævn, så har Vestmannasund også en fordel med godt udbygget logistik. I 

sundet ligger Vestmanna, som er en havn med roligt vand og gode kajforhold og er i for-

vejen et hovedområde for elproduktion, da både vandkraftanlæg og vindmøller er udbyg-

get i området. Langs den ene side af sundet er der anlagt vej til et nu nedlagt færgeleje, 

som giver kajplads direkte i sundet. Med maksimum strømhastigheder fra 4 til 8 knob har 

Vestmannsund derfor fået opmærksomhed som fremtidigt testområde af turbineudviklere.   
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Figur 

 

 

Forklaring: 

Figur 4.1 viser, hvordan havstrømmen fordeler sig mellem øerne, og hvor stor hastigheden er/kan være, når 

strømmen er rimelig hård. 

Figuren viser ikke den maksimale hastighed men viser en middelhård strøm og kan bruges som indikation for, 

hvor det sandsynligvis er bedst at opsætte/udlægge anlæg til at omdanne strømenergien til fx elektricitet på et 

tidevandskraftværk. 

 

 

 Teknologi 4.4.5.

Tidevandskraft arbejder ud fra de samme principper som vindkraft. Tidevands-strømme 

bruges til at drive store turbiner på havbunden, som producerer elektricitet. Da tidevand 

altid strømmer i samme linje, er der ikke behov for yaw-kontrol. Dermed kan designet 

ofte gøres simplere.  

Den store fordel ved tidevandskraft er, at produktionen i lange perioder er forudsigelig.  

Tabel 
Figur 4-1 
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 Projekter og udvikling 4.4.6.

Der eksisterer allerede flere tidevandsanlæg rundt om i verden. De fleste af disse er min-

dre pilotprojekter, men flere steder er der planer om at bygge større anlæg. Alderney, for 

eksempel, planlægger at lægge store mængder tidevandsturbiner ud for øen, for at udnytte 

det store tidevandspotentiale og blive eksportør af energi til både Frankrig og Storbritan-

nien.  

 Miljøpåvirkning 4.4.7.

Tidevandskraft kan potentielt have store miljømæssige påvirkninger, afhængig af place-

ring. Store anlæg kan påvirke tidevandsstrømmen, hvilket kan have store konsekvenser 

for området. Støj fra turbinerne kan påvirke dyrelivet i området, og der er en risiko for at 

dyr bliver ramt af rotorbladene. Disse miljøpåvirkninger kan i høj grad sammenlignes 

med dem som ses ved opstilling af store offshore-vindmølleparker.  

 

 

 BØLGEKRAFT  4.5.

 Teknologi 4.5.1.

Bølgekraft omfatter et bredt spektrum af forskellige teknologier, som alle udnytter bølger 

til at generere energi. Nogle er designet til brug ved kysten, mens andre er designet til 

brug på åbent vand.  

 Projekter og udvikling 4.5.2.

Der findes i dag ingen større bølgekraftanlæg. Teknologien er stadig under udvikling, og 

der har indtil videre kun været mindre pilotanlæg i drift. Flere steder er der dog planer om 

større anlæg, blandt andet i USA, Portugal og Storbritannien.  

Faktaboks: 

 I tidevandskraft skal strømmen være stærkere end 2,5 m/s (5 knob), og 

havbunden skal være dybere end 40 m 

 Områderne Vestmannasund, Leirvíksfjørður, Svínoyarfjørður, Skopunar-

fjørður og området syd for Akraberg vil være oplagte steder at placere ti-

devandskraft. 

 Skopunarfjørður er det mest energirige område med en gennemsnits-

energifluks på over 500 MW, mens de øvrige destinationer ligger i området 

45 – 164 MW. 

 Det elektriske forsyningsnet forholdsvis tæt på områderne, hvilket giver en 

væsentlig reduktion i investeringen. 

 Vestmannasund, som er et energirigt område med en jævn bund med op til 

50 m dybde, og som kun i ringe grad er påvirket af bølger, må være et me-

get oplagt sted at placere et tidevandsværk. 

 Selv om Færøerne er et geografisk lille område, så har tidevandsstrømme-

ne den fordel i forhold til mange andre lande, at der er en passende tids-

forskel imellem, hvornår strømmen er stærkest i de forskellige sund. Tide-

vandsforskellen i fx Vestmanna og Skopunarfjørð er omkring 3 timer. Dette 

giver muligheden for at designe en fremtidig opsætning af turbiner i de 

forskellige sund, som giver et samlet 'output' med minimal daglig variation 

og forudsigelighed i store perioder. 

 Teknologien er interessant, men ikke moden på nuværende tidspunkt. Ud-

viklingen bør følges nøje.  
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 Miljøpåvirkning 4.5.3.

Miljøpåvirkningen fra bølgekraft vil i høj grad afhænge af placeringen. Da der tages 

energi ud af bølgerne, kan det påvirke lokale strømninger i området, som kan have stor 

betydning for miljøet. Foruden dette vil der være påvirkning fra støj, fortøjning og foran-

kring.  

 

 

 

  PUMPED STORAGE  4.6.

 

Forklaring: 
Figur 4-2 viser principskitse for pumped storage med vindenergi 

 

“Pumped storage” er en metode, som i mange år er blevet anvendt til at gemme over-

skudsenergi fra kraftværker som potentiel energi i højtliggende vandreservoirer. Metoden 

er vist i skitsen ovenfor. 

Mens der er mange erfaringer fra store atom- eller kulkraftværker, som i stedet for at 

skrue ned i tider med lav last bruger energien til at pumpe vand fra et lavere liggende 

magasin til et højere liggende magasin, er der endnu ingen erfaring med pumpekraftvær-

ker, som bliver drevet med vindkraft. 

På Færøerne er interessen for pumped storage opstået som følge af en offensiv satsning 

på vindenergi. Der er en øvre grænse for, hvor meget vindenergien der kan udgøre den 

øjeblikkelige effekt på nettet. Det er også en kendsgerning, at jo mere vindenergi, desto 

større energispild i perioder med megen vind og/eller lille behov (se afsnit 3.3). Da der 

samtidig er et meget stort vindpotentiale på Færøerne, og økonomien i vindenergi er god i 

forhold til det traditionelle oliekraftværk, er der stort fokus på tiltag, som kan være med 

til at øge andelen af vindenergi. 

 

Faktaboks: 

 Der findes i dag ingen større bølgekraftanlæg og teknologien er stadig un-

der udvikling. Der er dog planer om større anlæg i både USA, Portugal og 

Storbritannien. 

Tabel Figur 4-2 
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Der er gode muligheder for pumped storage på Færøerne. Det mest oplagte er at bruge 

nuværende dæmninger i områder, hvor to eller flere vandreservoirer ligger i forskellige 

højder. Disse dæmninger kan man enten bruge som de er, eller man kan udbygge dem til 

større kapacitet. Den store fordel ved at udnytte nuværende anlæg er, at man undgår at 

inddrage nye naturområder og begrænser på den måde miljøpåvirkningen. Nedenfor er 

der vist billeder af to aktuelle områder, nemlig Vestmanna (figur 4-3) og Botni (figur 4-4) 

 

Forklaring: 

Vandkraftanlægget Mýrarnar /Heygadal i Vestmanna 

Forklaring: 

Vandkraftanlægget i Botni i Suðuroy  

 

Der er flere andre områder, som egner sig til pumped storage-anlæg.  Der er også gode 

muligheder for saltvands-pumped storage-anlæg, hvor man bruger havet som det nedre 

reservoir. 

 

Der er i de seneste år blevet gjort en del undersøgelser omkring pumped storage. 

Således blev der holdt et symposium om energilagring i Nordens Hus i 2010, hvor pum-

ped storage var et hovedtema
21

. 

Nogle af de vigtigste opgaver, som har tilknytning til pumped storage, nævnes nedenfor: 

 

2009: Risø DTU-rapport om udbygning af vindenergi
22

. Arbejdet havde udgangspunkt i 

SEV´s elsystem anno 2007 og daværende 4 MW installeret vindenergi. En af de vigtige 

konklusioner var at med 20 MW vindenergi og forudsat ekstra 6,7 MW turbine på Eiði og 

ekstra inflow af vand, vil ca. 3,6 GWh/år af energi blive dumpet. 

 

2010: SEV-rapport
23

 konkluderer, at pumped storage på Færøerne er teknisk muligt, at 

vindmøller i pumped storage-systemer skal være knyttet direkte til elnettet (netintegreret 

pumped storage), og at først med installeret vindmølleeffekt på over 20 MW er der til-

strækkelig overskudsenergi i systemet til at gøre pumped storage økonomisk interessant. 

                                                      
21 http://www.jf.fo/Default.aspx?pageid=14050 
22 Indpasning af vindkraft på Færøerne, Henrik Bindner og Tom Cronin  

Report number Risø-I-2774(EN) , 2009 
23 Forprojekt “Pumped Storage” til forædling af ustabil vindenergi på Færøerne, baseret på studier udført af 

Norconsult AS og Storm Weather Center A/S. SEV 2010 

Figur 4-3 Figur 4-4 
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2012: Notat fra SEV
24

 konkluderer, at overskudsenergi fra 50 MW vindenergi i et pum-

ped storage-anlæg med eksisterende reservoirer vil levere omkring 40 GWh/år. 

 

Der er sket store fremskridt på Færøerne, som åbner op for en yderligere udvikling. Såle-

des er 6,7 MW turbinen på Eiði i drift, ekstra inflow til Eiðisvatn vil blive driftsklart i 

2013/14, og installeret vindkraft vil i 2013/14 blive 18,4 MW. 

Dette betyder, at mængden af vindkraft snart er ved en grænse, hvor yderligere udbygning 

med fordel kan inkludere pumped storage. 

Jarðfeingi har de seneste 5 år arbejdet en del med pumped storage i stand alone-

opsætning. 

Stand alone vil sige, at vindmøller og pumper er i et elsystem for sig selv, og at al pro-

duktion fra vindmøllerne bliver leveret til nettet gennem vandturbiner. Stand alone pum-

ped storage kan derfor betragtes som vandkraft i netsammenhæng.  Grunden til denne 

interesse er, som nævnt ovenfor, at der er en øvre grænse for, hvor meget vindenergi, der 

kan være på elnettet. Ved denne grænse vil der stadig være behov for en stor andel olie-

baseret produktion, og det giver derfor god mening at undersøge mulighederne for stand 

alone pumped storage. 

Nedenfor vises et eksempel på stand alone pumped storage. 

  

Scenarium 

Øvre 

reservoir 

(mio. 

m
3
) 

Nedre 

reservoir 

(mio. 

m
3
) 

Turbiner 

(MW) 

Møller/P 

(MW) 

Produktion 

(GWh/år) 

Driftstid 

(%) 

Samlet 

Investering 

(mio. 

DKK) 

Produktionspris 

(DKK/kWh) 

Mýrarnar / 

Heygadalur 
1
 

10 2,1 7 20,5 43 90 366 0,88 

Tabel 4-3 

1
 Undersøgelse af PTS system mellem Mýrarnar og Heygadal. (TD, Jarðfeingi 2013) 

Forklaring: 
Tabel 4-3 viser nøgletal for et tænkt pumped storage-system mellem Heygadal og Mýrarnar ved Vestmanna. 

Det nedre reservoir, Heygadalur, er uændret i forhold til i dag, Det øvre reservoir, Mýrarnar, udbygges fra 4 

til 10 mio. m3, og der udbygges med nye tunneller, turbiner, pumper og vindmøller. 

 

Eksemplet viser, at en udbygning af Mýrarnar dæmningen fra 4 til 10 mio. m
3
, opsætning 

af 20,5 MW vindenergi og etablering af et system bestående af 20,5 MW-pumper og 7 

MW-turbiner vil producere 43 GWh/år med en driftstid på 90 % af året. Produktionspri-

sen er vurderet til lidt under 0,9 DKK/kWh.  

Det skal understreges, at dette eksempel ikke bygger på en kendt teknisk løsning. Det er 

alene taget med for at belyse et potentiale, som også er konkurrencedygtigt i pris med el 

produceret med olie. 

 

                                                      
24 Elselskabet SEV “Etablering af nødvendig el-produktionskapacitet” – uddrag af idéoplæg. Ingeniørfirmaet 

P.A. Pedersen A/S, 2012. 
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Som nævnt er der i Botni på Suðuroy også muligheder for at udnytte værende vandreser-

voirer til pumped storage. Nordisk Ministerråd, TBO (arbejdsgruppen for tyndt befolkede 

områder), finansierede i 2011 et studie af området
25

. Konklusionen var, at der er særdeles 

gode muligheder for udbygning med vindkraft og pumped storage.  

Med udgangspunkt i dette studie blev der i foråret 2013 foretaget en grundig teknisk og 

økonomisk undersøgelse af mulighederne på Suðuroy. Undersøgelsen blev finansieret af 

Nordisk Ministerråd med deltagelse af Jarðfeingi, SEV og Dansk Energi og udføres af det 

norske konsulentfirma Norconsult. 

Undersøgelsen blev færdig i sommeren 2013 og beskriver en teknisk løsning af et pum-

ped storage-system med vindenergi, der som minimum kan dække det nuværende elfor-

brug på Suðuroy. 

Der er som nævnt ingen erfaringer med pumped storage-systemer med vindenergi. Der er 

derfor behov for grundige undersøgelser af de tekniske udfordringer, der er forbundet 

med pumped storage, både når der er tale om nettilknyttede og stand alone-systemer. 

25 Fælles nordisk studie om pumped storage  (Grontmij 2012) 

Faktaboks: 

 Pumped storage kan anvendes til at gøre fluktuerende vindenergi til et vand-

energilager, som kan bruges senere.

 Der har været gennemført en række undersøgelser omkring etableringen af

pumped storage på Færøerne. Senest på Suðuroy, hvor Norconsult med fi-

nansiering fra Nordisk Ministerråd i løbet af foråret 2013 gennemførte en

grundig teknisk og økonomisk undersøgelse af mulighederne for at etablere

et pumped storage-anlæg.

 Der er i princippet to forskellige løsningsmetoder:

o Netintegreret pumped storage: Vindmøller, pumper og turbiner er

dele af elnettet. På grund af vindmøllernes fluktuerende produktion

vil der på tidspunkter være tilstrækkelig overskudsenergi til, at den

med fordel kan bruges i et pumped storage-system.

o Stand alone pumped storage: Vindmøller og pumper er i et elsystem

for sig selv, og al produktion fra vindmøllerne bliver leveret til nettet

gennem vandturbiner. Stand alone pumped storage kan derfor be-

tragtes som vandkraft i netsammenhæng.

 Der er ingen erfaringer med pumped storage-systemer med vindenergi, der-

for er der behov for grundige undersøgelser af de tekniske udfordringer, der

er forbundet med pumped storage, både når der er tale om nettilknyttet pum-

ped storage og stand alone pumped storage.
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 ATOMKRAFT  4.7.

 Indledning 4.7.1.

Atomkraft er velegnet som grundlast, og typisk er driftstiden omkring 8000 timer om året 

(90 % af tiden), kun afbrudt af stilstand i forbindelse med eftersyn. Med det nuværende 

forbrug på 20–40 MW og en fremtidig elektrificering vil størrelsen af passende værker 

være på ca. 2050 MWe, og med hensyn til redundans vil det være bedst med måske to 

enheder á 20 MWe. Da atomkraftværk foruden el også producerer store mængder varme 

(1/3 el og 2/3 varme), vil det være oplagt at placere reaktorerne på Sund og derved direkte 

erstatte oliebaseret el og forsyne Tórshavns fjernvarmenet med varmeenergi. En 20 MWe 

reaktor vil kunne erstatte al nuværende oliebaseret elproduktion (160 GWh) samt kunne 

levere 40 MW varmeeffekt, hvilket er nok til at dække hele Tórshavns varmebehov. 

 

State of art – “små reaktorer” 

Atomkraftindustrien ser muligheder for små reaktorer til isolerede samfund og til speciel-

le industriprojekter, og IAEA vurderer, at omkring 1000 reaktorer på mindre end 300 

MWe vil være i drift i 2040.  

Som eksempel på en enhed, der kunne have interesse på Færøerne kan nævnes et nyt 

koncept, som er udviklet i Los Alamos-laboratoriet - den såkaldte Hyperion Power Modu-

le (HPM) reaktor, som kan udvikle 25 MWe. Reaktoren siges at være særdeles sikker. 

Den bruger uranhydrid (UH3) som brændstof. Uranhydridet virker samtidig som modera-

tor og kølemiddel. Producenten siger, at reaktoren er så sikker, at intet aktivt sikkerheds-

udstyr er nødvendigt, da reaktoren er selvregulerende. Kunden køber reaktoren forseglet 

(vægt omkring 20 tons) og efter 8-10 år bliver den sendt tilbage til USA, hvor det gamle 

brændstof bliver fjernet og nyt brændstof bliver fyldt på. Efter planen er de første reakto-

rer være klar til levering i 2013. En enhed kommer til at koste omkring $30 mio. 

 Energiprisen 4.7.2.

En beregning af energiprisen fra et kernekraftværk skal tage hensyn til: 

 Prisen for at bygge værket 

 Driftsomkostninger 

 Prisen for at fjerne det brugte radioaktive brændstof 

 Prisen for at tage værket ned og deponere radioaktive dele efter endt levetid 

 
Beregninger gjort i internt notat fra Jarðfeingi viser, at energiprisen kommer til at ligge i 

intervallet 0,30 – 0,50 DKK/kWh. Dette passer godt til vurderingen, som DOE (U. S De-

partment of Energy) har gjort for et 50 MWe kernekraftværk. Deres vurdering er, at COE 

ligger i intervallet 31 – 61 DKK/kWh. 

 

 Konklusion 4.7.3.

Flere virksomheder rundt om i verden arbejder med at udvikle små kernekraftværk. For-

dele med disse kraftværker er, at de vil blive masseproduceret på en fabrik og på den 

måde blive konkurrencedygtige i energipris med de i dag langt større kernekraftværker. 

Man regner med, at sådanne kraftværker vil være på markedet indenfor 5 til 10 år, og at 

energiprisen bliver 0,30 – 0,50 DKK/kWh. Dette kan sammenlignes med vindkraft til 

0,35 DKK/kWh, vind/vand pumped storage systemer til 0,70 – 0,90 DKK/kWh, og olie-

baseret produktion til mere end 1,00 DKK/kWh. 
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Den største udfordring i forbindelse med kernekraft er problemet med det radioaktive 

affald. Her er man afhængig af aftale med et af landene, som har udviklet redskaber til at 

tage hånd om affaldet og uheld. 

 

  

 

 

  

Faktaboks: 

 Atomkraft står for 15 % af verdens elproduktion. Energiudviklingen kom-

mer fra fission af uran-235.  

 De kendte reserver af uran 235 er på omkring 5,5 mio. tons, som med det 

nuværende forbrug rækker til godt 80 år. 

 De fleste atomkraftværker er store, fra 300 MWe til 1500 MWe og i en helt 

anden størrelsesorden end de kraftværker, som kan komme på tale på Fæ-

røerne, hvor størrelsesordenen er mellem 10 og 50 MWe. 

 Da atomkraftværk foruden el også producerer store mængder varme (1/3 el 

og 2/3 varme), vil der være mulighed for at bruge spildvarmen i f.eks. 

Torshavn. 

 Flere virksomheder rundt om i verden arbejder med at udvikle små kerne-

kraftværker. 

 Den største udfordring i forbindelse med kernekraft er problemet med det 

radioaktive affald. 

 Det er en politisk beslutning, som vil komme på tale på Færøerne 

 Små atomkraftværker er ikke aktuelle før om mange år. 
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 KABELFORBINDELSE TIL EUROPA  4.8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forklaring: 

Figur 4-5 viser Færøernes placering i Nordatlanten midt mellem Island, Shetland, Skotland og Norge 

 

 

Både på Færøerne og på Island har der været interesse for at undersøge muligheden for en 

kabelforbindelse til Europa med henblik på at eksportere vedvarende energi. 

 

 Island - Skotland 4.8.1.

På Island gjorde man i 2011 en vurdering af muligheden for at lægge et 600 MW kabel 

mellem Island og Skotland (se IceScot). 

I rapporten vurderes det, at produktionsprisen for el fra Island, produceret geotermisk 

eller med vandkraft og transmitteret via HVDC-kabel til Skotland, bliver ca. 0,8 

DKK/kWh. Denne pris sammenlignes med produktionsprisen fra atomkraft, kul, naturgas 

og olie (0,32 – 0,64 DKK/kWh) og vindenergi (inklusivt transmission) (0,63 – 1,07 

DKK/kWh). 

Konklusionen ud fra disse tal er, at produktionen pt ikke er konkurrencedygtig på det 

europæiske marked. Der beskrives alligevel et scenarium, hvor udbygning af geotermisk 

kraft og vandkraft sammen med lægning af et kabel til Skotland kan levere el til det euro-

pæiske marked i 2027. 

 

Figur Tabel Figur 4-5 

http://www.annadveldi.is/modules/files/file_group_1/orkumál/Submarine%20Cable%20to%20europe%204-f22.pdf
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 Færøerne - Island 4.8.2.

Et undersøisk kabel til Island har flere gange de seneste 40 år været i søgelyset. Den mest 

konkrete behandling af emnet blev gjort i 2006. En arbejdsgruppe med medlemmer fra 

energimyndighederne på Færøerne og Island skrev notatet “Indledende vurderinger af 

muligheden for at lægge elkabel fra Island til Færøerne” (1), hvis hovedkonklusion var, at 

det teknisk er muligt at lægge et kabel mellem landene, og at det lovmæssigt i begge lan-

de er en mulighed. 

Prisen for el købt gennem kablet blev vurderet i tre forskellige scenarier og er sat op i 

tavlen nedenfor sammen med produktionsprisen for vindenergi og olieproduceret elener-

gi. 

 

 Produktionspris på Færøerne (DKK/kWh) 

350 GWh/år gennem kabel * 0,9 

500 GWh/år gennem kabel * 0,7 

700 GWh/år gennem kabel * 0,6 

Vindenergi på Færøerne** 0,35 

Olieproduceret el på Færøerne** 1,20 

Tabel 4-4 

 *: Produktionspriser fra 2007 omtrentlig fremskrevet til 2012 

**: Produktionspriser på Færøerne i 2012 omtrentlig vurderet. 
Forklaring: 

Tabel 4-4 viser prisen på el fra Island ved aflevering til det færøske net med tre forskellige årsproduktioner. 

 

 

I beregningerne er der taget højde for backup på Færøerne, da man med en enkelt forbin-

delse ikke har nødvendig forsyningssikkerhed.  

 

Der er siden 2007 sket ændringer, som kan gøre det interessant at tage projektet om ka-

bellægning frem igen: 

 På Færøerne har elektrificering af opvarmning i form af varmepumper med ener-

gi fra vertikale jordvarmeboringer, havvand og luft vist sig at være et attraktivt 

alternativ til opvarmning med oliefyr. 

 Olipriserne er steget betydeligt i perioden, og udsigten til at de bliver ved med at 

være på et højt niveau, gør det mere interessant at købe elenergi gennem uden-

landskabel. 

 Kabelteknologien er i stor udvikling, store undersøiske kabelprojekter er sat i 

gang, og andre er på vej i Nordsøregionen, som grænser til færøsk farvand. 

Først i november i 2012 underskrev den færøske og den islandske energiminister et MOU 

om netop at se om kabelprojektet fra 2007 er blevet interessant i lyset af ovennævnte 

udvikling. 

Fra færøsk side vil man lægge op til at vurdere mulighederne for at lægge to kabler mel-

lem Island og Færøerne for at øge forsyningssikkerheden. Alternativt vil man se på mu-

ligheden for at lægge kabler til både Island og fx Skotland. 

Studiet, som skal udføres i tæt samarbejde med energiselskaberne og andre relevante 

parter i de to lande, blev påbegyndt i juni 2013. Sigtet er at afslutte dette arbejde den 1. 

januar 2014. 
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 Færøerne – Skotland 4.8.3.

På Færøerne har man også set på muligheden for en kabelforbindelse til fx Skotland. En 

idé har været et 600 MW-kabel til at transportere energi fra en 600 MW vindpark placeret 

på land på Færøerne – idéen kan sammenlignes med et lignende projekt på Shetland, som 

planlægges at starte i 2017. 

Der er på Færøerne ikke gjort nogle undersøgelser af ovennævnte idé, men man bør være 

opmærksom på denne tekniske mulighed i en fremtid, hvor det kan blive kommercielt 

interessant og teknisk muligt at udnytte det store vind- og tidevandspotentiale på Færøer-

ne til eksport af grøn energi til Europa. 

 

 FREMTIDENS ELENERGISYSTEM I EUROPA  4.9.

Forklaring: 

Figur 4-6 viser et tænkt supergrid af HVDC-kabler mellem landene i Europa 

 

EU har sat sig som mål, at i 2050 skal den samlede emission af drivhusgasser være 80% 

mindre end 1990-niveauet. Dette kan kun lade sig gøre, hvis energiforbruget bliver så 

godt som uafhængigt af fossilt brændstof. Det forventes, at en afgørende del af fremtidens 

elenergisystem bliver et såkaldt supergrid af undersøiske kabler i Nordsøen baseret på 

HVDC-teknologi. Billedet ovenfor forestiller dette net, som særligt er tænkt til at flytte 

offshore-vindenergi fra Nordsøen til Europa.  Det kan tænkes, at elkabler fra Island og 

Færøerne kan blive en del af dette netværk. 

 

  

Tabel Figur 4-6 
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 BRINT &  BRÆNDSELSCELLER  4.10.

 Brintteknologier 4.10.1.

Brintteknologierne elektrolyse og brændselsceller og energibærerne brint og andre gasser, 

som fx metanol og VE-gasser har kvaliteter, som er velegnede i forbindelse med lagring 

af energi. Lagring af energi som gas eller som grønne flydende brændstoffer kan spille en 

afgørende rolle for balanceringen af fremtidens energisystem. Når store mængder energi 

lagres geografisk på ét sted, skal energien efterfølgende bringes ud til forbrugerne gen-

nem en infrastruktur. Den lagrede energi kan enten centralt konverteres til el gennem et 

brændselscellebaseret kraftvarmeværk til efterfølgende distribution igennem elnettet, 

hvilket vil være det mest oplagte på Færøerne, eller distribueres som gas eller flydende 

brændstof fx igennem rør, hvilket ikke er oplagt på Færøerne.  

Et distributionsnet for rent brint med tilhørende kaverner kunne tænkes at have et stort 

potentiale for distribution og lagring af energi. Grønne syntetiske flydende brændstoffer 

har stor energitæthed og er lette og billige at lagre og distribuere. De grønne syntetiske 

brændstoffer har især et stort potentiale inden for transport, herunder tung landtransport, 

”off road”-transport, flytrafik og skibsfart. De kan også forventes at erstatte diesel til ge-

neratorer.  

En lagring af energien kan hensigtsmæssigt ske i samspil mellem el- og varmesystemet, 

hvor især gas bliver en afgørende faktor. Gas kan nemlig lagres og anvendes i perioder 

med manglende strøm. Eftersom naturgassen de næste årtier forventes at slippe op i 

Nordsøen, kan de såkaldte VE-gasser være med til at tage over og skabe balance i energi-

systemet. VE-gasser dannes oftest ud fra organisk materiale ved gæring til biogas eller 

ved forgasning til kulilte og brint, men kan også dannes ved elektrolyse af vand til brint. 

Den lagrede brint kan, når der er behov for det, omdannes til elektricitet i et brændselscel-

leanlæg. Den producerede brint kan yderligere bruges til opgradering af biogas til gas af 

naturgaskvalitet med en mængdeforøgelse på 60 % samt øge mængden af grønne synteti-

ske brændstoffer med 100 %. Både elektrolyseanlæggene og brændselscelleanlæggene 

har høje virkningsgrader. 

 

 

Faktaboks: 

 Udviklingen i Europa på vej mod vedvarende energi, den store og voksende 

betydning af kraftige undersøiske elkabler mellem landene i Nordvesteuropa 

og Færøernes store potentiale for at producere vedvarende energi lægger op 

til, at man hele tiden bør have opmærksomheden på muligheden at forbinde 

Færøerne med det europæiske elnet med undersøiske kabler. 

 

 En kabelforbindelse mellem Island og Europa vil ikke blive realiseret på den-

ne side af 2025. 

 

 Et fælles studie mellem Island og Færøerne omhandlende muligheder for et 

søkabel mellem landene bliver udført i 2013. 
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 Brændselsceller 4.10.2.

Brændselsceller omdanner ved en elektrokemisk proces et brændsel til elektricitet og 

varme. Brændselsceller udmærker sig ved at have en høj elektrisk virkningsgrad, skaler-

bar teknologi og stort belastningsinterval med lille tab af effektivitet. Brændselscellean-

læg kan levere hurtig op- og nedregulering af elnettet, når produktionen er fluktuerende 

på baggrund af stor vindmølleandel. Der findes tre typer af brændselscelleteknologier, 

som er under udvikling i Danmark: 

 LT-PEM
26

-brændselsceller, som fx anvendes i biler og andre køretøjer, nød-

strømsanlæg og mikrokraftvarmeanlæg: Denne type brændselsceller udmærker 

sig ved at have en hurtig opstartstid helt fra meget lave temperaturer. 

 HT-PEM
27

-brændselsceller, som indtil videre indgår i en række udviklings- og 

demonstrationsprojekter for arbejdskøretøjer og hjælpegeneratorer.  

 SOFC
28

-brændselsceller har store perspektiver for at opnå høj effektivitet, men er 

kun demonstreret anvendt i enkelte tilfælde. Den vil have store perspektiver in-

den for mikrokraftvarme, større decentrale og centrale kraftvarmeanlæg til ener-

giforsyning, ligesom den kan anvendes til energibalancering og regulering af el-

systemet. Brændselscellerne kan idriftsættes med meget høj el virkningsgrad og 

under gunstige vilkår endda med en højere el virkningsgrad end for store centrale 

kraftværker. 

 Elektrolyse  4.10.3.

Elektrolyse er en elektrokemisk proces, der ved hjælp af elektroder spalter vand til ilt og 

brint. Elektrolyseteknologien er hjertet i processen med at lagre el som brint og andre VE-

gasser. Elektrolyse omdanner elektricitet til brint og ilt, men kan også producere andre 

VE-gasser og flydende brændsler. Elektrolyseteknologierne har således potentialer for 

både at lagre store mængder energi og for prisbilligt og effektivt at kunne producere let 

anvendelige brændsler. Elektrolyse kan gennem opgradering forøge mængderne af VE-

gas af naturgaskvalitet med 60 % og mængden af grønne syntetiske brændstoffer med op 

til 100 %. Biomasse er i dag det mest almindelige udgangspunkt for fremstilling af VE-

gas. Teknologierne er velkendte og udbredte og har store potentialer for fremtiden.   

 

Der findes tre elektrolyseteknologier, der er under udvikling i Danmark: 

 Alkalisk elektrolyse
29

: Elektrolyseteknologi, hvor udvikling primært foregår in-

den for optimering af systemeffektivitet og systemlevetider. Teknologien er rettet 

                                                      
26

PEM brændselsceller (Proton Exchange Membrane Fuel Cell eller Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell) 

har en protonledende polymer som elektrolyt, mens anode og katode består af grafit med en platinkatalysa-
tor. PEM brændselsceller opdeles i tre undertyper: Lavtemperatur-PEM (LT-PEM), der arbejder ved tempera-
turer under 100 °C. En variant af LT-PEM er direkte methanol brændselscelle (DMFC), der er særligt velegnet 
til transportformål og mobile anvendelser, da den benytter methanol (træsprit) som brændsel.  
27Højtemperatur-PEM (HT-PEM) arbejder i temperaturområdet 180-200 °C. 
28

Fastoxid-brændselscellen (SOFC) har en keramisk elektrolyt, der kan lede iltioner. Den består oftest af 

yttrium-stabiliseret zirkonia (YSZ), mens anoden er af en nikkel-cermet, og katoden kan være LSM. Drifts-
temperaturen for keramiske SOFC-brændselsceller ligger omkring 750-800 °C, og SOFC kan derfor anvende 
både naturgas og CO. Den faste elektrolyt er let at håndtere, og SOFC har i demonstrationsanlæg vist høje el 
virkningsgrader (over 50 %) og lang levetid (over 10.000 timer).  
 
29Alkalisk elektrolyse, hvis anode- og katode-elektroder typisk er fremstillet af nikkel eller forniklet stål påført 

katalytiske belægninger. Katalysatorerne kan være ædle eller ikke ædle metaller. Elektrolytten er en ca. 25 % 

vandig opløsning af KOH (kaliumhydroxyd). Brint og ilt adskilles i cellerne af et diaphragma/membran, der 

er gennemtrængelig for vand og hydroxyd ioner, men samtidig gastæt 
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mod nye anvendelser inden for lagring af vedvarende energi og forsyning af brint 

og VE-gasser til el-/ varmeproduktion og transport. 

 PEM-elektrolyse:
30

 Elektrolyse, som indgår i udviklings- og demonstrationspro-

jekter for fleksibel forsyning af brint og VE-gasser til mikrokraftvarmeanlæg og 

transport. Udviklingen skal være med til at reducere fremstillingsprisen for et 

elektrolyseanlæg ved at forbedre performance af brændselscellen.  

 SOEC-elektrolyse: 
31

 Elektrolyseteknologi med store perspektiver for at opnå høj 

effektivitet til især store centrale anlæg til energibalancering og regulering i elsy-

stemet. Teknologien er endnu ikke i anvendelse, men udviklingen i laboratorierne 

viser lovende resultater. 

 Forbrugs- og anvendelsesområder  4.10.4.

 

Elektrolyse, brint og brændselscelleteknologierne kan få stor betydning inden for mikro- 

og minikraftvarme (< 50 kW) hos den enkelte forbrugere, i større industri- og etagebyg-

gerier og på hospitaler. Teknologierne kan bruges i samspil med den intelligente udvik-

ling af energisystemet og være med til at balancere lavspændingssystemet.  

På sigt vil mikrokraftvarmeanlæg anvende grønt produceret brint eller biogas som brænd-

stof med meget lille eller ingen miljøbelastningen til følge. 

Udfordringen er fortsat forskning, udvikling og demonstration for at øge levetiden for 

celler og stakke
32

. Udviklingen skal være med til at minimere omkostningerne og ned-

bringe prisen gennem produktion af høje stykantal. 

På transportområdet har de førende bilproducenter siden 1990’erne udviklet brintdrevne 

brændselscellebiler som et forureningsfrit alternativ til benzin- og dieseldrevne biler. 

Teknologiske landvindinger har gjort, at brintbiler i dag har samme størrelse og komfort 

som konventionelle biler.  

Brændselscelleanlæg i persontransporten fører til bedre miljøforhold som resultat af ef-

fektiv energiomsætning og anvendelsen af grønt produceret brændstof. 

Der er masser af anvendelsesområder, som fx el generatorer, mindre skibe og fly, i lysbø-

jer og fyrtårne, i kølecontainere, og som strømforsyning til større skibe, ligesom aircondi-

tion i lastbiler kan drives af brændselsceller. 

                                                      
30

 En PEM-elektrolysecelle er opbygget omkring en polymer elektrolytmembran i umiddelbar kontakt med to 
gasdiffusionselektroder, der udvikler hhv. ilt og brint. Elektrolytmembranens egenskaber bestemmer anlæg-
gets driftstemperatur: lavtemperatur PEM (LT-PEMEC) opererer ved 65-85 °C, mens højtemperatur PEM (HT-
PEMEC) opererer ved 160-180 °C. 
Katalysatoren på begge gasdiffusionselektroder er platin eller ædelmetal legeringer.  
31

 En fastoxid-elektrolysecelle (SOEC) består af to elektroder på hver side af en tynd ilt-ionledende elektrolyt. 

Der anvendes p.t. keramiske materialer til både elektroder og elektrolyt. De to porøse elektroder er typisk 
lavet af hhv. nikkel/YSZ (yttria-stabiliseret zirkonia) og YSZ/LSM (lanthan-strontium-manganat), mens elek-
trolytten normalt består af YSZ. SOEC-celler stables mellem elektrisk ledende interconnectplader i ferritisk 
rustfrit stål pålagt en beskyttende belægning for at opnå praktiske anlægsstørrelser og passende arbejds-
spænding. Forsknings- og udviklingsmæssigt arbejdes der med billigere materialer, der også kan operere ved 
lavere driftstemperaturer end de aktuelle 750-950 °C. 
32 Den elektrokemiske proces i en brændselscelle finder sted i celler, hvori der opstår en jævnspænding. Når 

cellerne serieforbindes forøges spændingen til et større og mere brugbart spændingsniveau. En brændsels-
celle kommer dermed til at bestå af en række celler, der er stakket. Cellerne betegnes samlet set som en 
stak. Et brændselscellesystem kan modulopbygges af stakke, så de er meget fleksible, hvad angår anlægs-
størrelser. Cellens aktive fladeareal samt antallet af celler er bestemmende for den strømstyrke, som stakken 
kan levere.  
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Figur 4-7 

Forklaring: 

Figur 4-7 viser processen og mulighederne for at konvertere fluktuerende energi fra vind, sol og bølger via 

lagring til forbrug på et senere tidspunkt. Elektrolysen kan bruges til at omdanne overskydende vindprodukti-

on til brint, og igennem en opgradering forøge mængden af VE-gas med 60 % og mængden af grønne synteti-

ske brændstoffer med op til 100 %.  
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 BIOGAS  4.11.

 Indledning 4.11.1.

På Færøerne er der i dag store mængder af organisk materiale, som kan karakteriseres 

som affald med dertil hørende afskaffelsesudfordringer og lokale miljøgener. 

En alternativ og progressiv tilgang er at se disse mængder af organisk affald som råvare-

grundlag i en biogas- og gødningsproduktion. Med de tilgængelige mængder skal man 

fokusere på et enkelt biogasanlæg, som det vil være helt oplagt at placere centralt i landet 

på Sund i tilknytning til SEV´s el produktion og fjernvarmesystemet, som i dag forsyner 

dele af Tórshavn med overskudsvarme fra den termiske el produktion. 

 

 Råvaregrundlag 4.11.2.

Tabellen nedenfor viser et skøn over råvaremængder, som blev gjort på Jarðfeingi i 

2010.. 

Råvaremængderne er vurderet forsigtigt. Der er for eksempel ikke regnet med slagteriaf-

fald fra fiskeindustrien, der udgør ca. 30.000 tons, som i dag bliver eksporteret til foder-

produktion. 

  

Faktaboks: 

 Energilagring i gas, som f.eks. brint, metanol og VE-gasser eller i grønne 

syntetiske brændstoffer, er velegnet til balancering af elsystemet. 

 Lagringen har følgende fordele; 

o Fleksibilitet i elsystemet med mulighed for konvertering af overskuds-

elektricitet til gas i elektrolyseproces 

o Fleksibilitet i distribution af energien ved distribution som gas eller 

konvertering til el i brændselsceller 

o Mulighed for lagring over længere perioder. 

 Brint vil kunne udgøre en betydelig del af værdikæden i et Færøsk elsystem 

med meget vindproduktion, fordi der er mulighed for at lagre energien til et 

senere tidspunkt. 

 Brændselscellerne har en høj virkningsgrad og kan bruges til hurtig op- og 

nedregulering i elsystemet. 

 Elektrolysen kan bruges til at omdanne overskydende vindproduktion til 

brint og igennem en opgradering forøge mængden af VE-gas med 60 % og 

mængden af grønne syntetiske brændstoffer med op til 100 %. Teknologier-

ne er velkendte og udbredte og har store potentialer for fremtiden. 

 Anvendelsesområdet vil være bredt. Der er både muligheder hos den almin-

delige forbruger, i balanceringen af elsystemet, ved lagring af vindenergi og 

i transportsektoren. 

 Teknologien er under udvikling men vil næppe være relevant før om mere 

end 10 år. 
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Gylle Lakseopdræt Fiskeindustri Slagteriaffald I alt 

Råvare (tons): 30.000 12.000 1.500 700 44.200 

Biogasproduktion (m³ CH4): 425.000 950.000 120.000 25.000 1.520.000 

Energimængde i biogas (kWh): 4.250.000 9.500.000 1.200.000 250.000 15.200.000 

El produktion (kWh/år): . . . . 6.000.000 

Varmeproduktion (kWh/år): . . . . 7.500.000 

Ækvivalent mængde fyringsolie 

(liter) 437.155 936.000 118.950 25.410 1.517.515 

Tabel 4-5 

Forklaring: 

Tabel 4-5 viser råvaremængder, biogasproduktion, el- og varmeproduktion, og hvor meget olie et biogasværk 

af denne størrelse kan erstatte. 

 

 

 Biogasanlæg 4.11.3.

Tabellen nedenfor viser nøgletal for et biogasværk baseret på råvaregrundlaget i tabel 4-6 

og med nyttevirkningstal og produktionstal udregnet i samråd med Lemvig Biogas. 

El- og varmepriser er et forsigtigt skøn ud fra gældende prisniveau på Færøerne. 

 

 

El virkningsgrad i gasmotor: 40 % 

Varmevirkningsgrad i gasmotor: 50 % 

El produktion DKK pr. år: 6.070.061 

Varmeproduktion DKK pr. år: 7.587.576 

Elpris DKK/kWh: 0,6 

Elsalg DKK pr. år: 3.642.036  

Varmepris DKK/kWh: 0,3 

Varmesalg DKK pr. år: 2.276.273  

Tabel 4-6 

Forklaring: 

Tabel 4-6 viser forventet salg af el og varme i kWh og kroner fra biogasværket med givne virkningsgrader på 

motorer og givne salgspriser for el og varme. 

 

Det vurderes, at den totale investering i biogasanlægget bliver DKK 50 mio. 

En NPV udregning med disse tal (Investering DKK 50 mio., indtægt DKK 6 mio./år, 

rente= 5 %, O&M=4 %) giver en tilbagebetalingstid på ca. 20 år. 

Man kan argumentere for, at salgsprisen for el og varme kan sættes væsentligt højere, da 

produktionen kommer til at erstatte oliebaseret el og varme. Derfor kan tilbagebetalings-

tiden også vurderes væsentlig lavere. 

Det ser ud til, at det kan være en god forretning at bygge et biogasanlæg på Færøerne. Det 

kan være, at der ikke bliver det store overskud til selve virksomheden, men landsøkono-

misk kan det blive en stor fordel, da produktionen erstatter omkring 1500 tons import af 

fyringsolie og tungolie. 

Der er også andre fordele: 
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 Stabil råvarelevering med færøsk råvarer. 

 Løsning på gylleproblematikken, da afgasset gylle – med øget gødningsværdi 

pga. blanding med fiskeaffald – ikke har de gener, som vi i dag kender fra ud-

spredning af gylle. 

 En stabil produktion af el på 1-2 MW og varme på 1-2 MW hele året. 

 Mulighed for produktion af specialgødning på Færøerne. 

 

Med udgangspunkt i disse betragtninger arbejder Jarðfeingi sammen med landbrugsorga-

nisationerne på at sætte et feasibility-studie i gang i 2013, som skal klarlægge tilgangen til 

at etablere et biogasværk. 

 
 
 

Faktaboks: 

 Der er gode forudsætninger for at bygge et biogasanlæg på Færøerne. 

 Anlægget kan erstatte omkring 1500 tons importeret fyrings- og tungolie. 

Andre fordele: 

 Løsning på gylleproblematikken, da afgasset gylle – med øget gødnings-

værdi pga. blanding med fiskeaffald – ikke har de gener, som vi i dag ken-

der fra udspredning af gylle. 

 En stabil produktion af el på 1-2 MW og varme på 1-2 MW hele året. 

 Feasibility-studie er i gang, som skal klarlægge tilgangen til at etablere et 

biogasanlæg. 
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 5. ENERGIBESPARELSER OG ANDRE TILTAG 

 ENERGIBESPARELSER  5.1.

Elselskaber i Danmark har siden oliekrisen i 1973 arbejdet med at fremme elbesparelser i 

husholdninger og erhvervsvirksomheder. Den ikke kommercielle erhvervsrådgivning blev 

introduceret i slutningen af 1980’erne og udgør i dag langt den største del af elnetselska-

bernes energispareindsats rettet mod slutforbrugerne.   

 

Grundkonceptet for den ikke-kommercielle rådgivning i Danmark blev udviklet ved 

hjælp af pilotprojekter i perioden 1987-1991, og i 1992 blev elselskabernes rådgivning 

iværksat landet over.  

Rådgivningen er blevet gradvist udbygget og løbende justeret på grundlag af de indhente-

de erfaringer og ændringer i den omgivende kontekst. I begyndelsen af år 2000 begyndte 

gasselskaberne også at gennemføre gasbesparelser. 

 

Rådgivningen har enten været gennemført som en total gennemgang af virksomheden fra 

A til Z (»totalrådgivning«) eller en gennemgang af udvalgte dele af virksomhedens slut-

forbrug (»delrådgivning«). 

 

Totalrådgivningen er udført ved hjælp af nedenstående 5 trin: 

 

1. Overblik over energiforbrug og sparepotentialer 

2. Kortlægning 

3. Plan for energibesparelser – beslutningsgrundlag for virksomheden 

4. Rapport til virksomheden og indrapportering til UNITOOL 

5. Opfølgning, typisk et halvt år senere. 

 

På daværende tidspunkt tilbød alle 74 elnetselskaber rådgivning individuelt eller i samar-

bejde med andre selskaber, eventuelt igennem lokale energicentre. Der var ca. 200 rådgi-

vere i 2004. 

 

Elselskaberne opdelte i begyndelsen deres energispareaktiviteter i to hovedkategorier. 

 Målbare aktiviteter 

 Svært målbare aktiviteter 

 

De svært målbare var typisk aktiviteter, der havde til formål at forbedre adfærden og re-

ducere energiforbruget. 

 

Rådgivning er foregået gennem: 

 

 Telefonisk rådgivning 

 Information 

 Temaarrangementer 

 Skolearrangementer 

 PC-programmer 

 Hjemmeside 

 Informativ elregning 

 Energivogterklub 

 Udlån af apparater 

 Adfærdskampagner 

 Apparat kampagner 
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Grunden til at energiselskaberne gennemførte både svært målbare programmer og målba-

re programmer var, at det dels i lovgivningen var et krav, dels ansås det som et vigtigt 

element i at forbedre energiadfærden, hvor det ansås at direkte rådgivning ude hos kun-

den var for omkostningstungt. 

 

I 2006 ændredes energiselskabernes energispareforpligtelse til at gå fra at være informati-

ons- og rådgivningsstyret til at være målstyret, hvilke betyder at brancherne samlet for en 

periode aftaler et samlet mål for sektoren og derefter fordeler målet på selskaberne i for-

hold til deres elsalg over de seneste 3 år. 

 

En sådan model giver ikke mening på Færøerne, men det giver mening, at man fastsætter 

et mål for energibesparelser. Det kan gøres på forskellige måder, på sektorer, ud fra tilba-

gebetalingstid for energibesparelserne eller ud fra en least cost-model, omkostningseffek-

tivt, eller som ønske om at reducere afhængigheden af importerede brændsler. Kombina-

tion af flere forhold vil oftest være at foretrække. 

 

I Danmark er der metodefrihed, dvs. at energiselskaberne må udføre de energibesparelser 

som de finder mest omkostningseffektive, og de må gennemføre dem i alle sektorer på 

alle slutforbrug. Dog må der ikke gennemføres programmer, der vedrører produktions-

teknologier. 

 

I det følgende er vist en oversigt over sektorer og kategorier, hvor energibesparelserne er 

realiseret fra 2005 og forventninger frem til 2020. 

 

 

 

Figur 5-1 

Forklaring; Figur 5-1 viser udviklingen af spareforpligelser i Danmark i perioden fra 2005 og frem til 2020 
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Figur 5-2 

Forklaring: 

Figur 5-2 viser fordelingen af opnåede besparelser fordelt på de enkelte sektorer. 

 

Som det ses, gennemføres hovedparten af energibesparelserne i erhverv, hvilket hænger 

sammen med, at det er her, der er flest og billigste energibesparelser at hente. 

 

I Danmark opereres der med 3 kategorier af opgørelsesmetoder.  

 

 Specifik: Rådgivning af store projekter, hvor det er nødvendigt at udregne ener-

gibesparelsen. 

 

 Standardværdi:  Anvendes ved gentagelser og entydige produkter, hvor bespa-

relsen er den samme, og det derfor ikke giver mening at foretage en udregning 

hver gang. Det er også typisk mindre besparelser. Der er udarbejdet et katalog, 

som man kan slå op i og se værdien. 

 

 Adfærd og markedspåvirkning: Kan tælle med i det omfang, det kan dokumen-

teres, at der er opnået energibesparelse. Der er udarbejdet en manual, der skal 

følges. 
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Figur 5-3 

Forklaring: 

Figur 5-3 viser fordelingen mellem specifik opgørelse, standardværdier og markedspåvirkning. 

 

Selve gennemførelsen sker i en kombination af rådgivning og tilskud. Tilskud er ofte en 

del af rådgivningen over for erhvervsvirksomheder. 

Fjernvarme-, gas-, olie- og elselskaberne som alle har en forpligtelse, har fra 2013 ca. 

DKK 1,2 milliarder om året til at spare 3 TWh. Energispareordningen bliver evalueret 

hvert 2. år med henblik på at justere eventuelle uhensigtsmæssigheder og vurdere additio-

nalitet, omkostningseffektivitet og korrektheden af de opnåede energibesparelser. 

 

 
 

 FLEKSIBLE ELPRISER  5.2.

I 2004 tog SEV beslutning om at udskifte de gamle elmålere med nye fjernaflæste målere. 

Udskiftningen var planlagt til at være færdig i 2016, men det viser sig, at arbejdet kan 

afsluttes allerede i 2015. 

Faktaboks: 

 Energirådgivning i Danmark startede i forbindelse med energikrisen i 1973. 

 Rådgivningen har enten været gennemført som en total gennemgang af 

virksomheden fra A til Z (»totalrådgivning«) eller en gennemgang af ud-

valgte dele af virksomhedens slutforbrug (»delrådgivning«). 

 Totalrådgivningen er gennemført vha. 5 trin: 

o Overblik over energiforbrug og sparepotentialer 

o Kortlægning 

o Plan for elbesparelser – beslutningsgrundlag for virksomheden 

o Rapport til virksomheden og indrapportering til UNITOOL 

o Opfølgning, typisk et halvt år senere 

 Energispareaktiviteter har været opdelt i to hovedkategorier. 

o Målbare  

o Svært målbare programmer 

 Hovedparten af energibesparelserne kommer fra industrien 

 Gennemførelsen sker som en kombination mellem rådgivning og tilskud 

 Det svært målbare var typisk aktiviteter, der havde til formål at forbedre ad-

færden og reducere energiforbruget. 

 Der bør opstilles et mål for energibesparelserne på Færøerne 
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Hensigten med udskiftningen af de gamle målere var at undgå manuelle aflæsninger, og 

samtidig muligheden for at kunne aflæse kundernes elforbrug online. 

Siden starten af projektet er der sket en udvikling i anvendelsen af målerne, som giver 

elforbrugerne og SEV flere muligheder, herunder en kunde elektronisk kan hente data om 

sit forbrug og se statistik fra tidligere år. 

Samtidig giver det SEV et bedre kendskab til kundernes forbrug, idet dataene kan hentes 

direkte ud af databasen. 

I forbindelse med opstillingen af flere vindmøller og dermed en mere fluktuerende pro-

duktion ønsker SEV at give incitament til at flytte en del af forbruget fra højlast- til lav-

lastperioderne, og her er de nye målere et vigtigt værktøj til at kunne måle forbruget time 

for time og dermed køre med prisdifferentiering hen over døgnet. 

 

Incitamentet for kunden skal være, at det vil være en fordel at flytte forbruget til lavlast-

perioder eller perioder med overskud af vind, idet SEV kører med en lavere tarif på disse 

tidspunkter.  

SEV ønsker at påvirke kunden til at ændre vaner med, hvornår vaskemaskiner, tørretum-

lere og opvaskemaskiner sættes i gang.  Det forventes også, at de hårde hvidevarer vil 

undergå en teknisk videreudvikling for at kunne kommunikere med elmåler, således at det 

vil være SEV, der kan sætte kunders vaskemaskiner og tørretumlere i gang, når det er 

mest hensigtsmæssigt for begge parter. 

Det samme vil kunne gøre sig gældende for de erhvervsmæssige kunder. Her tænkes 

blandt andet på muligheden for omlægning af manuel produktion til automatisering i 

industrien samt ændring i indfrysningstidspunkter hos de store frysehuse og fiskeprodu-

center m.m. 

I forbindelse med den forventede forestående elektrificering af samfundet vil det også 

være hensigtsmæssigt at kunne foretage en differentiering af prisen, idet det her må for-

ventes at forbruget vil stige væsentligt hos de enkelte forbrugere, og denne stigning i for-

bruget vil give massive investeringer i produktionsapparatet og nettet, hvis der ikke gøres 

en indsats for at udjævne forbruget over hele døgnet. 

SEV vil være i stand til at påbegynde en ny prisstruktur i 2015/2016, når samtlige nye 

elmålere er på plads.  

 

 



 

  61 

 6. KOMPONENTER I ET FREMTIDIGT SMARTGRID 

6.1 FLEKSIBELT FORBRUG  

 Indledning 6.1.1.

Færøerne har, sammenlignet med Danmark, et meget stort olieforbrug. Olieforbruget pr. 

indbygger er ca. 5 tons. I Danmark er det til sammenligning 1,6 tons pr. indbygger. 

Olie udgjorde i 2011 ca. 20 % af den samlede import på Færøerne, hvilket gør Færøer-

nes økonomi unødigt sårbar for fluktuationer og udvikling i oliepris. 

Olie til el- og varmeforsyning kan erstattes af vedvarende energi, når Færøerne udbyg-

ger deres produktionsapparat med vindmøller, og en del af denne produktion kan forsy-

ne varmepumper og elbiler. Varmepumper og elbiler kan være med til at give den flek-

sibilitet, som er nødvendig i forbindelse med, at store andele af produktionen kommer 

fra vindenergi.  

På Færøerne er energiforbruget til varme omtrent tre gange større end til elektricitet. 

 

Øget fleksibilitet i den færøske energiproduktion og energiforbrug kan medvirke til at 

omkostningsoptimere-, energieffektivisere og reducere energiforbruget i det samlede 

færøske energisystem og kan skabe øget forsyningssikkerhed, og dermed reducere af-

hængigheden af importerede brændsler. 

 

 Decentrale løsninger 6.1.2.

Decentrale løsninger kan hjælpe til at understøtte en udfasning eller reduktion i brugen 

af fossile brændsler, specielt brugen af olie til opvarmning og industrielle formål. 

I en fokusering på at reducere anvendelsen af fossile brændsler på Færøerne er det op-

lagt at øge anvendelsen af elektricitet som en substitutionsmulighed både på produkti-

onssiden og hos slutforbrugeren. 

På produktionssiden vil vindmøller og vandkraft umiddelbart være de mest oplagte ste-

der at udvide produktionen, og hos slutbrugeren vil varmepumper, evt. forsynet med 

større varmelagre, være godt. 

 

 Varmepumper i private boliger 6.1.3.

Varmepumper i private boliger vil blive en vigtig komponent i et fremtidigt Smartgrid. 

Der findes forskellige typer varmepumper; luft-luft, luft-vand og vand-vand. 

Luft-luft-varmepumper vil reducere olieforbruget til opvarmning og derved reducere 

olieafhængigheden. Varmepumper, som afleverer varmen til vandbåret system (central-

varme) kan erstatte oliefyr som varmekilde. 

Varmepumper med vandbåret system fungerer bedst ved store varmeflader på radiatorer 

og optimalt ved gulvvarme. 

Varmepumper vil reducere eller erstatte olieforbruget til opvarmning og derved reduce-

re olieafhængigheden og give husejerne en månedlig lavere varmeregning. 

Varmepumper opererer med en COP
33

 på mellem 2 og 5, afhængigt af type og det sam-

lede varmesystem i huset. 

 

I Danmark har man haft tilskudspulje til varmepumper samt informationskampagner om 

varmepumper. På Færøerne er der lidt gang i anskaffelse af varmepumper i private boli-

                                                      
33 Forholdet mellem den afgivne varme og den brugte strøm hedder effektfaktoren eller COP-faktoren 



 

62 

ger og større bygninger, men en gennemgribende omlægning kommer først, når over-

ordnede initiativer bliver taget. 

 

 Erfaringer med varmepumper på Færøerne  6.1.4.

Som nævnt i afsnittene 7.2 og 7.3har Jarðfeingi siden 2008 haft et måleprogram for var-

mepumper i gang, som omfatter luft-vand, jordvarme både i vandrette og lodrette anlæg 

og varme fra havet. Resultater fra måleprogrammet er beskrevet i disse afsnit. 

 

6.1.4.1. Varmepumper i store bygninger  

Resultaterne fra projektet med varmepumper i større bygninger viser, at der er økonomi-

ske fordele forbundet med at skifte fra oliefyret opvarmning til opvarmning med jord-

varme eller varme fra havet. Der er også miljømæssige fordele, både med hensyn til 

nærmiljøet, hvor man undgår afbrænding af olie og med hensyn til det globale miljø, hvor 

man med nuværende elproduktion reducerer det samlede olieforbrug betydeligt og med 

storandel af vedvarende energi i produktionen bliver nærmest uafhængig af olie til op-

varmning. 

 

6.1.4.2. Varmepumper i parcelhuse 

Både luft/vand- og jordvarmepumper er velegnede til opvarmning af parcelhuse på Færø-

erne. Der er forskel på holdbarhed, idet et jordvarmeanlæg erfaringsmæssigt kan forven-

tes at holde i 20-30 år, dog med mulighed for udskiftning af kompressor i tidsrummet, 

mens et luft/vand-anlæg kan forventes at holde i 15-20 år med mulighed for udskiftning 

af kompressor og udedelene i tidsrummet. 

Grunden til at jordvarmeanlægget har længere levetid er, at hele anlægget er indendørs 

eller under jord og derfor beskyttet mod vejrliget, i modsætning til luft/vand-anlægget, 

som har en ude del, der er udsat for vind og vejr. 

Jordvarmeanlæg er også betydeligt mere effektive end luft/vand-anlæg, idet de har en 

højere årsvirkningsgrad (SPF
34

). For gulvvarmeanlæg har jordvarmeanlæg SPF=4, mens 

luft/vand-anlæg har SPF=3. For gamle anlæg med radiatorer har jordvarmeanlæg SPF=3, 

mens luft/vand-anlæg har SPF= 2,5. Med hensyn til nærmiljøet er jordvarmeanlæg for-

delagtigt, idet det hverken kan ses eller høres – i modsætning til luft/vand-anlæg, som har 

en udedel, der skal stå frit med hensyn til luftudskiftning, som køler luften omkring ude-

delen, og som har et støjniveau, der kan være til gene for naboer, hvor ejendomme står 

tæt sammen. 

Økonomisk set er luft/vand-varmepumper med nuværende prisstruktur billigere og har 

derfor i huse med gulvvarme en meget kort tilbagebetalingstid på 5–10 år. I huse med 

radiatorer er årsvirkningsgraden dog så lav, at tilbagebetalingstiden bliver over 15 år. 

Jordvarmepumper er en del dyrere og har tilbagebetalingstider mellem 10 og 15 år. 

Af de nævnte alternativer er det kun luft/vand-anlæg i huse med radiatorer, som ikke kan 

anbefales. 

Overordnet set er en elektrificering af opvarmning af stor betydning, og i denne sammen-

hæng er både luft/vand- og jordvarmeanlæg yderst relevante. 

                                                      
34 SPF : Seasonal Performance Factor er hele varmeanlæggets virkningsgrad defineret som forholdet mellem 

produceret varme og forbrugt el. 
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De mange fordele som jordvarmeanlæg har i forhold til luft/vand-anlæg, lægger op til en 

aktiv prispolitik, som gør disse anlæg økonomisk mere attraktive, end de er i dag. 

 

 

 

Figur 6-1 

Forklaring: 

Figur 6-1 viser forbrugsmønstret over 24 timer (blåt område) hos privatforbrugere, som er tilsluttet en 10/0,4 

kV-transformerstation. Desuden vises tænkt forbrug til opvarmning med elvarme og varmepumpe (lys gult 

område) og tænkt forbrug til elbiler (rødbrun område). Den gule kurve (nettoforbruget) viser, at de fleksible 

komponenter, varmepumpe og batterier er med til at udjævne forbruget over døgnet, så et yderligere forbrug 

ikke hæver spidserne hen over døgnet. 

 

Som det fremgår af ovenstående graf, er det nødvendigt  for at undgå at øge spidslasten 

 at varmepumperne er styrbare. Denne styrbarhed kræver intelligent kommunikation og 

et passende varmelager knyttet til varmepumpen. 

En investering i intelligens og overvågning af elnettet må anses for en nødvendighed, hvis 

varmepumperne skal styres optimalt, når der kommer en øget elektrificering. 

Intelligensen skal endvidere sikre, at der ikke sker overbelastning af radialerne og dermed 

mulighed for skade på elektrisk udstyr og apparater m.m.  



 

64 

 
 

 FJERNVARME  6.2.

Direkte opvarmning med el er velkendt. Dette gøres fx med varmelegemer til opvarmning 

af vand (dyppekogere) og med varmeovne med eller uden blæsere. Det varme vand kan 

sidenhen bruges i radiator eller gulvvarme slangesystemer eller som varmt brugsvand. 

Direkte elopvarmning kan have sin berettigelse i tilfælde, hvor forbruget er begrænset, 

idet installation og investering er enkel og forholdsvis billig. Det kan også være aktuelt i 

det tilfælde, hvor elprisen differentieres med mulighed for billig natstrøm. 

Der findes systemer, som udnytter dette med el-radiatorer, der lagrer varme om natten og 

bruger det om dagen. Det kan også være aktuelt at opvarme brugsvand med små elkedler, 

hvor rumopvarmning sker med systemer, som ikke har brugsvandopvarmning, fx luft-luft 

varmepumpe. 

El-patroner til opvarmning er meget interessante i forbindelse med udnyttelse af fluktue-

rende energiproduktion fra fx vindmøller. For bedre at udnytte elproduktionen i perioder 

med megen vindproduktion og lave elpriser ændrede det danske folketing, foreløbigt fra 

2006 og permanent fra 2010, loven om afgift af elektricitet m.v. Dette har bevirket, at 

flere danske kraftvarmeværker har installeret el-kedler til opvarmning af fjernvarmevand, 

oftest også i forbindelse med store varmelagre.  

El-kedlerne kan bruges som regulerkraft, som primær reserve eller som almindelig pro-

duktion når elprisen er lav. Mindre anlæg (under 6 kW) er typisk på 400V eller 690V, 

mens større anlæg typisk forsynes fra 10-20kV. Lavspændingskedler tilsluttes simpelt 

med el-patroner (dyppekogere) i fjernvarmevandet, mens højspændingskedler kræver 

varmeveksler og styring af vandkvalitet, idet varmen (strømmen) overføres direkte fra 

neddyppede elektroder. Lavspændingskedler er bedre til primær regulering og kan variere 

fra 0 til 100 % last inden for sekunder, mens højspændingskedler er langsommere og altid 

har en minimumslast. Investeringsmæssigt er store højspændingskedler dog billigere pr. 

MW end lavspændingskedler. 

El-patroner bruges som nævnt mest i forbindelse med opvarmning af vand og ofte i for-

bindelse med oplagring af energi fra fluktuerende energikilder. Oplagring af energi i vand 

har en naturlig begrænsning, idet vandet maksimalt kan opvarmes til 100 °C. 

Faktaboks: 

 Olie udgjorde i 2011 ca. 20 % af den samlede import på Færøerne. 

 Olie til el- og varmeforsyning kan erstattes af vedvarende energi. 

 Varmepumper og elbiler kan være med til at give den fleksibilitet, som er nød-

vendig i forbindelse med at store andele af produktionen kommer fra vindener-

gi. 

 I store bygninger er der økonomiske fordele forbundet med at skifte fra oliefy-

ret opvarmning til opvarmning med varmepumper og jordvarme eller varme 

fra havet. 

 Både luft/vand- og jordvarmepumper er velegnede til opvarmning af parcelhu-

se på Færøerne. 

 Årsvirkningsgrad for luft-vandvarmepumper er 2-3, og for jordvarme og hav-

varme 3-4. 

 Tilbagebetalingstider for luft-vandvarmepumper er 5-10 år, og for jordvarme 

og havvarme 10-15 år. 

 Det er kun luft/vandanlæg i gamle huse med radiatorer, som ikke kan anbefa-

les. 
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En anden mulighed er at bruge andet lagringsmedie, fx. jern som øger lagerkapaciteten 

med en faktor 10, da temperaturen kan øges til op mod 1000 °C.  

På Færøerne er det aktuelt at anvende højspændingskedler som en del af fjernvarmenettet 

i Torshavn. Den planlagte varmecentral kommer til at have en højspændingselektrokedel 

på 10MW og bliver tilsluttet forsyningsnettet hos SEV. Dette medfører, at når SEV har en 

overproduktion af strøm fra fx vindmøller, kan den lagres i en akkumuleringstank tilslut-

tet fjernvarmenettet via en elektrokedel.   

 

Efter udbredelse af varmepumper er direkte opvarmning med elektricitet blevet mindre 

interessant, fordi varmepumper med en COP-faktor på 3-4 giver et mindre elektricitets-

forbrug til at fremskaffe den samme mængde af varme. De fleste varmepumper har dog 

indbygget varmelegeme som backup, som træder i kraft ved spidsbelastninger.  

 Fjernvarmesystemet i Torshavn 6.2.1.

Fjernvarmeværket i Torshavn har planlagt at udvide sit nuværende fjernvarmesystem i 3 

udbygningsfaser. 

Første udbygningsfase vil være at udvide fjernvarmenettet langs hovedvejen Sundsveg-

urin, da denne skal fornyes. Dette vil medføre, at fjernvarmenettet vil blive tilsluttet 

idrætsanlægget og svømmehallen i Gundadal, samt Radiohuset, Nordens hus og den 

fremtidige musikskole. Samlet set er strækningen 1,5 km. 

 

Anden udbygningsfase vil være at etablere fjernvarmenettet til den kommende skole 

campus i Marknagil “Marknagilsdepilin”. Ledningen vil blive lagt fra Útvarpshuset til 

skolecampus, en samlet strækning på 2,2 km, og der er forbrugere langs hele strækningen. 

  

Den tredje udbygningsfase vil være at etablere fjernvarme til Landssjúkrahúsið, som er en 

meget stor aftager, og de omkringliggende bygninger så som Eiðrargarður, Venjin-

garskúlin, Fróskaparsetrið, Vinnuháskúlin og skúlin á Trønni. Strækningen på denne ud-

videlse er 1,5 km, og også her er der aftagere langs hele strækningen. 

 

For at øge forsyningssikkerheden for det nuværende og fremtidige fjernvarmenet ønskes 

det at bygge en varmecentral i Hoyvík med en tilhørende administrationsbygning. 

Projektet er klart, og man forventer at begynde på byggefasen, når byggetilladelsen fore-

ligger. 

Varmecentralen kommer til at have en 10 MW højspændingselektrokedel samt en 6 MW 

oliefyret kedel. Samtidig vil der blive opført en akkumuleringstank på 1500m
3
. Det giver 

mulighed for at lagre energi på de tidspunkter af døgnet, hvor varmeproduktionen er stør-

re end forbruget og anvende denne reserve, når der er spidsbelastninger på systemet og 

forbruget er større end produktionen.  

Ved opførelse af det nye skolecampus ved Marknagil, vil det samtidig være muligt at 

opføre en akkumuleringstank som en del af projektet. Ved også at opføre en akkumule-

ringstank ved Landssjúkrahúsið, vil der være tre steder på fjernvarmenettet, hvor store 

mængder energi kan lagres. Dette vil medføre en stor forsyningssikkerhed på nettet, hvor 

nettet ville kunne køre meget stabilt og være mindre sårbart over for udsving, fejl, afbry-

delse m.m.  

Hvis akkumuleringstankene forsynes med elpatroner, vil der blive mulighed for at mind-

ske vindspillet i perioder, hvor der er større vindproduktion end forbrug (fx om natten). 
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Alle 3 udbygningsfaser omfatter tilslutning af en række store forbrugere og vil øge den 

samlede maksimale belastning med op til knapt 15 MW. Samtidig vil der være en række 

parcelhuse på strækningen, som har mulighed for at tilslutte sig. Forbruget er mere end 

fordoblet i perioden fra 2000 - 2012 fra ca. 9.000 MWh til 20.000 MWh. 

 

 

 

Figur 6-2 

Forklaring: 

Figur 6-2 viser en oversigt over det eksisterende og kommende fjernvarmenet i Torshavn. 

 

 



 

  67 

 
 

 

 ANVENDELSE AF ELEKTRICITET I TRANSPORTSEKTOREN  6.3.

 Indledning 6.3.1.

Færøerne er et moderne samfund med et veludbygget vejnet. Antal registrerede køretøjer 

på Færøerne har ligget konstant omkring 30.000 de sidste mange år, hvoraf der er 20.000 

personbiler, se figur 6-1. Der er i dag (1/10-2013) kun registreret otte køretøjer med 

elmotor: personbiler, 2 knallerter og en motorcykel. 

 

 

Tabel 6-1 

Forklaring: 

Tabel 6-1 viser en oversigt over registrerede køretøjer på Færøerne pr. 1. januar 2013 og de seneste 6 år. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Personvogne 20.225          20.293          19.873          19.897          20.050          20.338          

Varevogne 3.882             3.990             3.865             3.773             3.685             3.603             

Lastbiler 626                621                591                564                529                510                

Busser 232                249                230                223                221                215                

Taxa 109                104                101                99                   98                   99                   

Ambulanca etc. 115                130                132                158                159                144                

Anhængere 2.216             2.363             2.437             2.487             2.595             2.761             

Motorcykel 926                949                922                899                903                915                

Knallert 1.749             1.754             1.737             1.663             1.674             1.659             

  Ialt 30.080          30.453          29.888          29.763          29.914          30.244          

Faktaboks: 

 Når fjernvarmenettet bliver udbygget med de 3 faser, forventes det samlede 

antal forbrugere at stige med ca. 20 store forbrugere med en samlet belast-

ning på knapt 20 MW.  

 Der er planlagt 3 faser omkring udvidelsen af fjernvarmenettet i Torshavn 

med en samlet længde på 5,2 km. 

 Udbygningen vil omfatte en række store forbrugere, såsom idrætsanlægget, 

svømmehallen og radiohuset i første fase, og i sidste fase også 

Landssjúkrahúsið inkl. de omkringliggende bygninger, Eiðrargarður, 

Venjingarskúlin, Fróskaparsetrið, Vinnuháskúlin og skúlin á Trønni. 

 Fremtidige udbygningsplaner omfatter en 6 MW oliekedel, suppleret med 

en 10 MW elektrokedel ved Hoyvík. 

 Der vil være muligehed for at opføre op til 3 akkumuleringstanke – en ved 

varmecentralen Hoyvík, - en ved det nye skolecampus ved Marknagil - og 

en ved Landssjúkrahúsið, og hvis tankene forsynes med elpatroner, vil der 

være mulighed for at mindske vindspildet. 

 Det giver en oplagt mulighed for at akkumulere varme i perioder, hvor der 

er overskud af vind. 
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 Målsætning 6.3.2.

I forbindelse med større anvendelse af elektricitet i transportsektoren, bør det færøske 

samfund opstilles en målsætning for, hvad og hvornår man vil opnå et bestemt mål. I 

Danmark er målet, at i år 2050 skal den danske transportsektor basere sig på 100 % VE-

teknologi. En så ambitiøs målsætning kan kun gennemføres ved, at beslutningstagere og 

aktører i samarbejde arbejder på, at gøre det mere attraktivt for transportsektoren. I Dan-

mark er man i gang med at omlægge bilbeskatningen, så den giver incitament til at købe 

biler, som kører længere på literen og udleder mindre CO2. 

 Kollektiv transport 6.3.3.

Et moderne landsdækkende net af busser og færger forbinder de fleste byer og bygder på 

Færøerne. Den offentlige transport hører under Strandfaraskip Landsins. Busserne, der 

kører mellem bygderne (Bygdaleiðir), kører dagligt til næsten alle områder. 

På Færøerne er en kommunal bustjeneste startede i Torshavn i 1979. I 2007 gjorde man 

den gratis for brugerne, og det er den stadig. Der er fem busruter, som dækker hele 

Torshavn samt omkringliggende bygder, som tilhører Torshavn kommune. I 2011 

investerede kommunen i 14 nye busser, som er miljøvenlige (dog ikke el) og velegnet til 

bykørsel. 

I Danmark har man siden 2009 været i gang med at afprøve elbusser i det indre Køben-

havn. Strækningen er 8 km, og eftersom batteriet kan køre ca. 140 km pr. opladning, kan 

bussen klare en hel dag på en opladning. Busserne er målrettet til korte ture, som passer 

godt til byer som fx Tórshavn, og bussen har plads til ca. 20 personer. 

Busserne udleder væsentligt mindre CO2 og meget mindre NOx og kommer fra Renault. 

Batteriet er et Li-ion batteri på 115 kWh med en rækkevidde på 120 – 200 km. Opladnin-

gen foregår på 3 faser og tager ca. 6 – 8 timer. 

 

 

Figur 6-3 

Forklaring: 

Figur 6-3 viser bussen, som kører i det indre København. 
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 Elbiler 6.3.4.

I 2011 var SEV med i et to-årigt projekt, delvist sponsoreret af NORA, hvor hovedformå-

let var at teste elbiler som transportmiddel på Færøerne, Grønland og Island. 

I denne forbindelse har SEV prøvet tre forskellige slags elbiler i forskellige tests, som fx 

at finde ud af hvor langt disse biler kan køre på en opladning, hvordan batterikapaciteten 

påvirkes af de klimatiske forhold og ikke mindst befolkningens anerkendelse af elbiler. 

Rapporten konkluderer, at Færøerne er meget velegnet til elbiler på grund af landets stør-

relse og korte køreafstande. Endvidere konkluderes det, grundet den relative store andel 

vedvarende energi i det elektriske system, i gennemsnit 40 % VE de sidste mange år, at 

elbilen er en stor miljømæssig gevinst. Dette billede vil blive endnu mere grønt, når Fæ-

røerne om få år skal være på 75 % VE i elsektoren. 

Overordnet blev der i testen brugt to slags biler, nemlig biler der på værksted er ombyg-

get fra almindelig benzin/dieselmotor til elbil, og så dem der er født som elbiler fra fabrik. 

Rapporten konkluder meget klart, at de biler, der er blevet ombygget, er behæftet med 

diverse fejl, medens de biler der fra fabrik er elbiler fungerede uden problemer. 

Med hensyn til den sociale anerkendelse så mener de adspurgte, at elbiler er lette at køre 

med, har god acceleration og lave vedligeholdelsesomkostninger. På den mere negative 

side mener brugerne, at bilen kører for kort på en opladning, og at opladetiden er for lang. 

Dertil mener hovedparten, at prisen på elbiler er alt for høj i forhold til de mere alminde-

lige biler.  

 

Udviklingen af elbiler er begyndt at tage fart, idet en række bilfabrikanter er kommet med 

seriefremstillede elbiler. Her tænkes på Mitsubishi, Citroén,  Peugoet, Nissan, Renault, 

Reva, Tazzari, VW og Tesla. Citroén og Nissan har allerede flere forskellige modeller. 

Mange af elbilerne er mindre biler, men fx Renault Fluenze og Nissan Leaf er biler med 

plads til 5 personer. Rækkevidden på en opladning ligger mellem 80 – 170 km, og Tesla-

en helt op til flere hundrede km.  

 Miljø 6.3.5.

Elbilers energieffektivitet målt på nøgletallet "fra kilde til hjul" er den bedst mulige – og 

fx 3 gange så god som brint, benzin- og dieselbiler - og så er ikke nogen form for lokal 

miljøforurening.  

Den støjforurening, vi kender fra forbrændingsmotorerne, er med elbiler reduceret til et 

absolut minimum. En elbil vil, alt afhængig af hvordan energien produceres, mindske 

CO2-udslippet betydeligt og kan være næsten CO2-neutral. (Selv med den nuværende 

elforsyning i Danmark, hvor en stor del produceres ved kulkraft, udledes der 40 % mindre 

CO2 end den bedste dieselbil).  

Andelen af vedvarende energi på Færøerne gør det muligt at få et produktivt samspil mel-

lem bl.a. vindmøllestrøm og elbiler.  

 Opladning 6.3.6.

Opladning af elbiler foretages typisk om natten, hvor der ofte er en lavere belastning og 

en overskudsproduktion af strøm fra bl.a. vindmøller  

Der arbejdes i dag med intelligente ladesystemer, som kan udnytte energiproduktion op-

timalt til glæde for miljøet og forbrugeren.  
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Elbiler i Danmark begunstiges af lave forsikringspræmier. Bilerne har markant færre 

sliddele, hvilket medfører lavere serviceomkostninger i forhold til traditionelle biler med 

forbrændingsmotor, hvor bl.a. gearkasse, udstødning/katalysator, kobling, tændrør, olie- 

og luftfilter jævnligt skal udskiftes.  

Præcis hvor økonomisk fordelagtig en elbil kan blive, afhænger af kørselsmønster og de 

initiativer, som myndigheder og andre iværksætter for at fremme elbilerne. Eksempelvis 

vil bilister med et dagligt kørselsbehov til og fra arbejde på op mod 100 km oftest opleve 

de største fordele.  

 Batterierne 6.3.7.

Batteriet er ubetinget det dyreste element i bilerne - også selvom det ofte vil holde hele 

bilens levetid. Batteriet slides ved op- og afladning, og det kan blive ramt af fejl. For at 

fjerne denne risiko kan der tilbydes en lejeordning for batteriet ved siden af bilens pris. 

Det er lidt dyrere end at eje det, men giver økonomisk sikkerhed. 

 Rækkevidde 6.3.8.

De nye typer batterier med større kapacitet betyder længere rækkevidde, som dækker 

langt de flestes daglige kørselsbehov. Afhængig af bilmodellen veksler rækkevidden i 

øjeblikket mellem 100 til 400 km. Erfaringerne viser, at det ofte er familier med to biler, 

der anskaffer en elbil. 

Der arbejdes med tiltag som lyn-opladning, batteriudskiftning og brændselsceller for hhv. 

at afkorte opladningen eller forlænge rækkevidden. Den hastige udvikling af batterier 

betyder, at der i fremtiden ikke vil være behov for at supplere elbilen med en traditionel 

bil.  

 

 Elbil kontra benzin-/dieselbil i Danmark 6.3.9.

 

 
Benzin/diesel El 

Energieffektivitet 20-30 %  80-95 % 

Gearskifte Ja Nej 

støjniveau Højt Lavt 

Bremseenergi Tabt Genbruges 

Konstruktion Kompleks Enkel 

Miljøpåvirkning Høj Lav 

Vedligeholdelse Høj Lav 

Driftsomkostninger Høj Lav 

Anskaffelsespris Lav Høj 

Tabel 6-2  

Forklaring: 

Tabel 6-2 sammenligner en række faktuelle forskelle mellem benzin/diesel - contra el-biler. 
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Biler med forbrændingsmotorer er begrænset til fossile brændstoffer. Elbilerne kan der-

imod både udnytte fossile brændstoffer og alle former for vedvarende energi til batteriop-

ladning, herunder: Vindkraft, brint, biomasse, solenergi, bølgekraft osv. 

 

 

 SOLCELLEANLÆG  6.4.

 Solceller  6.4.1.

Det er oplagt at indfange solens energi direkte med solceller. Solceller er i løbet af de 

seneste 3 år faldet markant i pris, se figur 6-4. Dette skyldes at en række europæiske 

lande har subsidieret solceller betydelig og dermed øget udbuddet og efterspørgslen.  

 

Faktaboks: 

 Færøerne har et stort potentiale i elektrificering af transportsektoren, fordi 

kørselsbehovet for en stor del af køretøjerne ligger indenfor et område, 

hvor elbiler/busser kan køre en hel dag uden opladning.  

 Samtidig har elektricitet som drivmiddel til køretøjer en række fordel, som 

fx.  

 Udledning af CO2 og sundhedsskadelige luftarter og partikler kan enten 

fjernes helt eller reduceres betydeligt. 

 Udgifter til servicering og drift er meget lave pga. den høje energieffektivi-

tet og færre sliddele. 

 Som elbilejer har man kun brug for en almindelig stikkontakt til at oplade 

batterierne. 

 På grund af den langt simplere konstruktion og fremtidige stordriftsfordele 

i produktionen kan elbilerne blive væsentlig billigere end tilsvarende ben-

zin- og dieselbiler. 

 Opladningen kan udføres på tidspunkter, hvor der er overskud af elektrici-

tet og kan være med til at øge elektrificeringen og fleksibiliteten i nettet, og 

dermed være med til skabe stabilitet i nettet. 

 Andelen af vedvarende energi på Færøerne gør det muligt at få et produk-

tivt samspil mellem bl.a. vindmøllestrøm og elbiler.  

 Der skal bør iværksættes en række tiltag, som skal være med til at fremme 

salget af elbiler. Det kan f.eks. være, at opladningen af elbiler er gratis om 

natten eller at man som køber får et direkte tilskud i forbindelse med købet 

af elbilen. 
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,  

Figur 6-4 

 
Forklaring: 

Figur 6-4 produktionspriserne på solceller gennem de seneste 3 år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.10  

 

 
Forklaring: 

Figur 6-5 viser en oversigt over, hvordan priserne forventes at udvikle sig over de kommende år for både 

erhverv og private forbrugere. 

 

Som det fremgår af ovenstående graf forventes der markante prisreduktioner frem mod 

år 2030, hvilket vil gøre solceller mere konkurrencedygtige i forhold til anden energi-

produktion.  

Mange steder har der været markant stigning i brug af solceller, som fx i Danmark og 

Tyskland på grund af tilskud.  

Tilskuddet er primært givet som et pristillæg til produktionsprisen for el fra solcellerne. 

I Danmark har udviklingen af salg af solceller ligeledes udviklet sig markant, dog pri-

mært for husstandsanlæg under 6 kW, som er grænsen for at kunne årsnettoafregnes
35

. 

                                                      
35 Nettoafregningen i Danmark fungerer således, at en gang om året gøres forskellen mellem produktion og 

forbrug op, og derefter betales/udbetales differensen for det faktiske forbrug/produktion. Det betyder, at en 

solcelleejer godt kan producere energien om sommeren og forbruge den om vinteren. Det elektriske net fun-

gerer som ”bank” for overskuddet om sommeren og overskuddet kan ”hæves”/bruges om vinteren. 

Tabel Figur 6-5 



 

  73 

 

 

Figur 6-6 

Forklaring: 

Figur 6-6 viser en oversigt over antallet af solcelleanlæg og installeret MW fra januar 2011 og frem til ud-

gangen af 2013. Udviklingen i 2012 var nærmest eksplosiv med månedlige stigninger på 15 %. Den store 

stigning skyldtes en kombination af at prisen på solceller faldt samtidig med at staten i Danmark gav en 

lukrativ afregning. Det betød, at tilbagebetalingstiden i bedste fald var ned til 6 år.  

 

Som det fremgår af grafen er salget af solceller fra 2011 til 2012 øget med godt 5.000 

anlæg. Denne udvikling er fortsat i 2012, og med udgangen af 2012 er der knapt 70.000 

anlæg. Udviklingen er dog stoppet som følge af en ændring af tilskuddene, som blev 

gennemført i efteråret 2012. Grundet den meget kraftige forøgelse af solcelleanlæggene 

i løbet af 2012 halter registreringen bagefter, og Energinet.dk mener, at der stadig 

mangler at blive registreret 15.000 anlæg, således at det samlede antal kommer op i 

nærheden af 85.000 anlæg med en samlet installerede effekt på 375 MW. 

Den tidligere ordning var attraktiv, fordi kunden kun betalte fuld pris, når nettoforbruget 

var større end nettoproduktionen. Der betales ikke for brug af nettet, tilslutning og rå-

dighedsbeløb, hvilket er med til at udhule netselskabernes økonomi.  

 

Enkelte solcelleanlæg er taget i brug på Færøerne, men investeringen er høj i forhold til 

den produktion, der opnås. Et eksempel er Vinnuháskúlin i Torshavn, se www.vh.fo. 

Her er opsat et 31.5m
2
-panel, og produktionen er vist i nedenstående figur.   
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Figur 6-7 

Forklaring: 

Figur 6-7 viser elproduktion fra det 31.5m2 store solpanel på Vinnuháskúlin i Torshavn. 

 

Der er i Danmark ca. 900 fuldlast soltimer pr. år. Til sammenligning er der 870 timer 

fuldlast soltimer pr. år på Færøerne. Et solcelleanlæg på ca. 5,5 kWpeak vil kunne dække 

det nuværende gennemsnitlige elforbrug i husstandene. Hvis det ønskes, at solcellerne 

også skal kunne være med til at drive en varmepumpe, vurderes solcelleanlæggene at 

skulle være på omkring 12-14 kWpeak. 

Fordelen ved solcellerne er, at de producerer på dage uden vind og vand men med høj 

sol, og det kan derfor være med til at understøtte et energisystem med en høj andel af 

elproduktion, som kommer fra vindenergi. På Færøerne giver både vand og vind en 

langt større energiproduktion om vinteren i forhold til sommeren. Dette resulterer i, at 

de oliedrevne termiske værker kører meget om sommeren. Det kan derfor blive aktuelt 

at supplere med solenergi, som har den største produktion denne tid af året.  

 

Hvis der er et ønske om at fremme udbredelse af solceller i Færøerne, er der en række 

forhold, som bør vurderes nærmere. Der bør bl.a. udarbejdes en analyse af den optimale 

mængde solceller i forhold til nuværende og fremtidig netbelastning. I Danmark er der 

fokus på at sikre balanceret netspænding, som kan løses ved at stille krav om trefaset 

invertere. 

 

Hvis det på Færøerne overvejes at give økonomisk støtte til anlæggene, skal det enten 

gives som et investeringstilskud eller som et pristillæg, således at det sikres, at solcel-

lernes produktion kan anvendes fleksibelt sammen med resten af elsystemet. 

 

 Home Automation og styring af decentrale enheder  6.4.2.

Bindeleddet mellem central produktion og decentral energiproduktion/distribuerede 

energiressourcer, er bygningsautomation, home automation og styring af varmepumper.  

 

Home- og bygningsautomation kan medvirke til at skabe øget fleksibilitet i slutforbru-

get og dermed medvirke til at balancere fluktuerende produktion fra vindmøllerne. Ud-

styret vil derudover reducere energiforbruget og kunne reagere med svingende priser og 
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tariffer og dermed skabe grundlaget for et smartgrid. Dertil kommer en række komfort-

mæssige fordele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.12  

Forklaring: 

Figur 6-8 viser, hvordan styring af varmepumper kan være med til at udjævne effekten hen over døgnet og 

dermed udnytte det elektriske net bedre i perioder, hvor belastningen er lav. En tilsvarende styring kan være 

med til at øge forbruget, når der ved fx stor vindproduktion er overskud af elektricitet. 

 

 

 
 

Faktaboks: 

 Solceller er gennem de seneste 3 år faldet markant i pris, og denne udvik-

ling forventes at fortsætte i de kommende år. Samtidig vil udviklingen øge 

effektiviteten pr. enhed og være med til at fremme udviklingen. 

 Hvis der er et ønske om at fremme udbredelsen af solceller på Færøerne, 

er der en række forhold, som bør vurderes nærmere. 

 Der bør udarbejdes en analyse af den optimale mængde solceller i forhold 

til nuværende og fremtidig netbelastning. 

 I Danmark er der fokus på at sikre balanceret netspænding, som kan løses 

ved at stille krav om trefaset invertere. 

 Det skal overvejes, om der skal tilbydes økonomisk støtte. 

 

Tabel Figur 6-8 
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 7. DEMONSTRATIONSPROJEKTER 

 PUMPED STORAGE PÅ SUÐUROY  7.1.

 Pumped Storage-muligheder på Suðuroy
36

 7.1.1.

Suðuroys årlige elforbrug er på ca. 26.600 MWh. På nuværende tidspunkt bliver der 

produceret ca. 5.000 MWh el vha. vandkraft, hvilket svarer til at ca. 19 % af øens elfor-

brug dækkes af vedvarende energi. 

Der er pumped storage-muligheder på Suðuroy, da der findes flere større naturlige reser-

voirer med en faldhøjde på flere hundrede meter, der derfor potentielt er mulige at anven-

de til formålet. Der er valgt at fokusere på området omkring det eksisterende vandkraft-

værk I Botni, der ligger på Suðuroys vestkyst, hvor 3 større velegnede reservoirer ligger – 

Ryskivatn, Miðvatn og Vatnsnes. 

 

 

 

Figur 7-1 

Oversigtsbillede af området omkring I Botni. Kilde: www.faroephoto.com 

 

På billedet ses nederst det eksisterende vandkraftværk ”I Botni”. Yderligere ses to reser-

voirer – tættest på er Ryskivatn, 240 m over havet, med en vandmængde på 400.000 m
3
, 

og bagerst er Miðvatn, 345 m over havet, med en vandmængde på 600.000 m
3
. Det tredje 

og største reservoir, Vatnsnes, kan ikke ses på billedet, men har en placering umiddelbart 

bag den højre bjergtop, hvilket er i omegnen af 3 km fra I Botni vandkraftværket. Vatn-

snes, 176 m over havet, har en vandmængde på 825.000 m
3
. 

                                                      
36 Dette afsnit er hovedsaglig et sammendrag fra rapporten Fælles nordisk studie om pumped storage  

(Grontmij 2012)  

http://www.faroephoto.com/
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Placeringen af pumped storage-anlægget vil i forslaget blive etableret sydøst for Miðvatn 

i en højde af 180 m over havet, og der vil således også komme til at være forbindelse 

mellem Miðvatn og Vatnsnes. Ryskivatn vil ikke blive forbundet til de andre reservoirer 

og vil stadig kun have forbindelse til det eksisterende vandkraftværk. En oversigtsskitse 

kan ses på figur 7-2 herunder: 

 
 

 

Figur 7-2 

Oversigt over forbindelser af reservoirer, vindmøller og vandkraftværk 

 

Der er af Jarðfeingi blevet udarbejdet nogle forslag til pumped storage-konfigurationer. 

Med udgangspunkt i disse forslag er et enkelt forslag valgt ud, der er et samspil mellem 

vindmøller, de 3 reservoirer og det eksisterende vandkraftværk. En skitse af anlægget kan 

ses på figur 7-3 herunder: 
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Figur 7-3 

Principskitse af pumped storage-forbindelsen mellem reservoirer 

Med udgangspunkt i ovennævnte konfiguration beskrives her et scenarium, hvor der er 

6,9 MW vindenergi. 

Driftsstrategien er således, at vindmøllen til hver en tid leverer el-produktion til elnettet 

uden at nedregulere sin mulige elproduktion. Desuden antages det, at der produceres den 

samme mængde el som nu på vandkraftværket uafhængigt af vindproduktionen. Elpro-

duktionen fra vind- og vandkraft prioriteres højest, og det eksisterende dieseldrevet kraft-

værk anvendes kun, når elforbruget ellers ikke kan dækkes. Desuden vil dette kraftværk 

sikre forsyningssikkerheden.  

I dette scenarie vurderes mulighederne for at dække en større del af både øens el- og var-

meforbrug med vedvarende energi. Til at dække Suðuroys varmeforbrug kunne eldrevne 

varmepumper eksempelvis installeres hos de enkelte forbrugere, hvilket disse driftssimu-

leringer tager udgangspunkt i. 

Med et årligt varmebehov på ca. 60.000 MWh vil det kræve ca. 20.000 MWh el at drive 

varmepumperne, regnet med en COP på 3. Tabel 3 illustrerer et scenarium, hvor der er 

regnet på 3 vindmøller á 2,3 MW, svarende til en vindandel i elsystemet på ca. 60 %. 
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El- og varmebehov 

 

3 vindmøller, ialt 6,9 MW,  

Vindandel ca. 60 % 

Vandkraft, MWh/år 5.082 

Vindmøller, antal 3 

Vindmøller, produktion, MWh/år 27.300 

% dækning med vindmøller 59 % 

Pumped storage, pumpe, MWh/år 6.845 

Pumped storage, turbine, MWh/år 4.771 

Diesel til el produktion 9.447 

% dækning med vedvarende energi 80 % 

Tabel 7-1 

Scenarier, hvor el – og varmebehov dækkes med 6,9 MW af fluktuerende vedvaren-

de energi. 

 

I ovenstående scenarie forudsættes det, at varmebehovet på Suðuroy dækkes af 

varmepumper. I virkeligheden kan der være forhold, der gør, at ikke alle bygninger vil 

kunne anvende varmepumper til opvarmningen. Opvarmningen kan eventuelt delvist 

baseres på direkte elvarme via elpatroner. Elpatroner er billigere at anskaffe og nemmere 

at installere hos forbrugerne end varmepumper, men effektiviteten af elpatroner (COP = 

1) betyder, at det vil være nødvendigt at investere i ekstra el-kapacitet for at bibeholde 

samme dækning af el- og varmebehovet med vedvarende energi.

 

Figur 7-4 

Varighedskurve for scenarie med 6,9 MW vind, hvor vind er den røde graf, vandkraft 

den grønne graf og dieselkraftværket den gule graf 

Det er nødvendigt at anvende pumped storage for at udjævne forskelle mellem elproduk-

tionen fra vindmøllerne og det faktiske forbrug. Det vurderes, at de tre eksisterende reser-

voirer, Miðvatn, Ryskivatn og Vatnsnes i samspil vil kunne lagre de nødvendige vand-

mængder over året. Som det ses i tabel 3, anvendes Pumped storage-anlægget i betydelig 

grad til udjævning og aftag af overskudsproduktion af el fra vindmøllerne i scenariet med 

3 store vindmøller. 
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Vindandelen er ca. 60 %, hvilket kan synes højt. Der kommer dog til at findes lignende 

andele af vind-el på den spanske ø, El Hierro i Spanien, der er tidligere nævnt, og det må 

det derfor antages, at det også synes muligt på Suðuroy grundet meget sammenlignelige 

forhold. Udover lagringsmuligheden ved pumped storage, vil Suðuroy i fremtiden poten-

tielt set have muligheder for at aftage overskuds el i varmtvandstanke i forbindelse med 

varmepumper (eller eventuelt elpatroner) og/eller eventuelt elbiler. Med store vindandele 

bør det undersøges, om det vil være nødvendigt med forstærkning af lokale elnet på 

Suðuroy. 

Der kan opnås en dækningsgrad med vedvarende energi på 80 % med 3 vindmøller og 

pumped storage. Dette betyder, at produktionen fra dieselgenerator til el og forbruget af 

petroleum til opvarmning bliver reduceret med 77.153 MWh (89 %). 

Omregnet til en CO
2
-fortrængning fås 20.100 ton CO2 årligt på driften. 

 

 Økonomiske overvejelser 7.1.2.

Der er foretaget økonomiske beregninger med henblik på at udregne en produktionspris, 

angivet i DKK/kWh, for scenarie nævnt ovenfor. 

 

Parametre og en beregnet elproduktionspris for pumped storage-anlægget kan ses i tabel 

7-2 herunder: 

 

 

Pumpe/Turbine 

Scenarie 6,9 MW vind Enhed 

 

Investeringshorisont 20 år 

Levetid 50 år 

Tunneller 25,7 mio. DKK 

Turbine/Pumpe enhed 16 mio. DKK 

Turbinestyring 3,1 mio. DKK 

Totale omkostninger 62,8 mio. DKK 

O&M (2%) 0,9 mio. DKK 

Elproduktion 4.771 MWh/år 

Elproduktionspris 0,7 DKK/kWh 

Tabel 7-2 

Elproduktionspris for vandkraftanlæg med pumped storage. I beregningerne er der 

taget hensyn til den lange tekniske levetid af anlægget ved indregning af scrapværdi. 

 

 VARMEPUMPER I STØRRE BYGNINGER  7.2.

 

Jarðfeingi satte i 2008 gang i at installere jordvarmeanlæg i to store bygninger og udføre 

målinger på dem. Desuden lykkedes det også at få gang i et projekt med vand/vand-

varmepumpe og varme fra havet i en erhvervsbygning på Skálafjørð. 

Efter 4 års målinger kan vi nu på samme måde som med parcelhusene i dette afsnit lægge 

nogle af resultaterne og konklusionerne om disse tre bygninger frem. 
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 Bygningerne: 7.2.1.

Bygning 1: Jarðfeingi kontorbygning. Størrelse omkring 2000 m
2
, bygget i 1980, ikke 

specielt velisoleret og med radiatorer til opvarmning. Den installerede varmepumpe er på 

42 kW. 

Bygning 2: En tandlægeklinik i Tórshavn. Størrelse omkring 800 m
2
, bygget i 2008, vel-

isoleret og med gulvvarme og radiatorer til opvarmning. Varmepumpestørrelse 15 kW. 

Bygning 3: Kombineret kontor- og værkstedsbygning ved havnen i Skála. Størrelse om-

kring 600 m
2
, bygget i 2008, velisoleret med kombineret gulvvarme, radiatorer og luft-

blæsere til opvarmning. 

Hele varmeprojektet blev gjort som fællesprojekt mellem bygherren, Jarðfeingi og Sweco 

som rådgiver. I første omgang valgte man et alt for overdimensioneret system med 2x 35 

kW varmepumper, senere blev systemet ombygget og mindre varmepumpe – kun én á 15 

kW og mindre brintpumper sat op. Hele varmeprojektet er beskrevet i en rapport fra 

Jarðfeingi. (Se Frágreiðing um verkætlan hjá Articon.pdf). 

 

 

Figur 7-5 bygning 1 

 

 

Figur 7-6 bygning 2 

 

 

Figur 7-7 bygning 3 

 

Årstidsvariationen ses tydeligt. Det er også værd at fremhæve forskellen i SPF for de tre 

bygninger. 

file://jf-dc2/FolderRedirection$/km/My%20Documents/Orka%20og%20størri%20bygningar/Articon/til%20heimasíðuna/Frágreiðing%20um%20verkætlan%20hjá%20Articon.pdf
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Bygning 1: 2,9.  

Bygning 2: 3,5.  

Bygning 3: 3,0 før ombygning, 4,0 efter ombygning. 

En stor del af forklaringen til disse forskelle kan ses i figur 7-8, som viser temperaturen i 

fremløbsvandet til opvarmning og temperaturen i borehullerne/havandet pr dag midlet 

over en uge i hele måleperioden. 

 

 

 

Figur 7-8 

De røde og blå kurver viser, at temperaturen i borehullerne varierer mellem 3 og 10 gra-

der hele året. 

Den mørkegrønne kurve viser, at variationen i temperaturen i havvandet er mellem 5 og 

10 grader hele året. 

Fremløbstemperaturen er lavest i bygning 3 og højest i bygning 1. Dette forklarer fint 

forskellene i SPF og de generelt høje årsvirkningsgrader. Det er også værd at notere sig, 

at temperaturen i borehullerne (og selvfølgelig specielt i havvandet) ikke falder i løbet af 

perioden på de fire år. Denne konstatering passer fint med undersøgelsen foretaget af 

Jarðfeingi og konsulentfirmaet Sweco i Sverige, se http://www.jf.fo/get.file?ID=5369 . Et 

af hovedresultaterne er en forskrift for dimensionering af varmepumpe og borehul, som 

skal sikre langtidsholdbarhed af en jordvarmeinstallation. 

Det er også interessant at se på, hvordan varmesystemerne i disse bygninger opfører sig i 

spidsbelastningssituationer. 

 

Figur 7-9 viser, hvor meget eleffekt varmepumperne i de tre huse bruger. 

 

 

Figur 7-9 

http://www.jf.fo/get.file?ID=5369
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Varmepumpen i bygning 1 er på 42 kW. Med SPF på 2,9 kan man regne med en spids- 

eleffekt på 14,5 kW. I bygning 2 er varmepumpen på 15 kW og SPF 3,5, der giver spids-

eleffekt ca. 4,3 kW. I bygning 3 er varmepumpen på 15 kW og SPF 4,0, som giver spids-

eleffekt ca. 3,8 kW. 

Som man kan se, kommer effekten aldrig over nævnte værdier, og det passer også med, at 

elpatronerne, som skal slå til ved spidsbelastning, som varmepumpen ikke kan klare, i 

praksis aldrig er i funktion. Man kan sige, at dette er et udtryk for, at systemerne er over-

dimensioneret, og at en mindre varmepumpe/kortere borehul ville give en mere økono-

misk drift. På den anden side betyder dette også, at belastningen af borehullerne i bygning 

1 og 2 i praksis aldrig bliver “for stor”, så at hullerne med tiden langtidsafkøles. Den be-

sparelse, der eventuelt ligger i at bore et kortere hul er minimal i forhold til den ekstra 

driftssikkerhed man får ved at bore hullet lidt længere end strengt nødvendigt. I bygning 3 

med opvarmning fra havvand er der selvfølgelig ikke noget problem med langtidsafkø-

ling. 

 

 Driftsudgifter 7.2.2.

De årlige udgifter til opvarmning med varmepumper er afhængige af vejret (målt som 

graddage) og elprisen. I dette afsnit er olieforbruget beregnet ud fra en antagelse om, at 

oliefyret med en virkningsgrad på 0,8
37

 skal producere samme varmemængde som var-

mepumpen. 

Figur 7-10 viser variationen i graddage i Tórshavn og el- og oliepriser med mvg i de 4 år. 

 

 

Figur 7-10 

 

Figur 7-21 viser udgifterne til opvarmning med varmepumpe, og figur 7-11 viser bespa-

relser i forhold til opvarmning med olie.  

 

                                                      
37 Målinger gjort på Jarðfeingi viser virkningsgrader 0,63 og 0, 76 for to ældre parcelhuse, 0,71 for ældre 

kontorbygning og 0,80 for ny bygning med nyt oliefyr.  
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Figur 7-11    Figur 7-12 

Investeringsudgifterne til anlægget i bygning 1 er omkring DKK 600.000,- mens de for 

bygning 2 og 3 er omkring DKK 350.000,- Med udgangspunkt i besparelser i 2012 er 

tilbagebetalingstiderne omkring 10 år. 

Er der derimod tale om nye bygninger, og man i stedet ser på merudgifterne i forhold til 

investering i oliefyr, bliver tilbagebetalingstiderne væsentligt lavere. I alle tilfælde kan 

det forventes, at anlæggenes levetid er omkring 30 år, dog sandsynligvis med behov for 

udskiftning af kompressorer en gang i forløbet. 

 

 Konklusion 7.2.3.

Resultaterne fra projektet med varmepumper i større bygninger dokumenterer klart, at der 

er økonomiske fordele forbundet med at skifte fra oliefyret opvarmning til opvarmning 

med jordvarme eller varme fra havet. Der er også miljømæssige fordele, både med hensyn 

til nærmiljøet, hvor man undgår afbrænding af olie og med hensyn til det globale miljø, 

hvor man med nuværende elproduktion reducerer det samlede olieforbrug betydeligt og 

med større andel af vedvarende energi i produktionen bliver nærmest uafhængig af olie til 

opvarmning. 

 

 VARMEPUMPER I PARCELHUS  7.3.

Elproduktionsprisen for pumped storage er fundet til at være omkring 0,7 DKK/kWh 

produceret med pumped storage-anlægget. 

Den høje elproduktionpris skyldes den begrænsede udnyttelse af anlægget.  

Beregningerne viser, at elproduktionsprisen for vindkraft direkte fra nettet fra 6,9 MW 

vindmøller bliver omkring 0,29 DKK/kWh. 

Den samlede elproduktionspris for Suðuroy inkl. den eksisterende vandkraft og dieselge-

neratorerne og en produktionsfordeling som i er beregnet til 0,42 DKK/kWh. Dette er 

væsentligt lavere end den nuværende elproduktionspris på Suðuroy, som er omkring 0,82 

DKK/kWh. 

Besparelsen på elproduktionsomkostningen afhænger dog meget af, hvor stor en 

produktion der vil være fra pumped storage-anlægget og af udviklingen i olieprisen. 

Generelt vil et større elbehov være til fordel for pumped storage-anlægget. 

Som tidligere nævnt er disse foreløbige resultater så spændende, at der i foråret 2013 er 

igangsat en mere detaljeret undersøgelse af mulighederne for “storskala”-udbygning af 

vindenergi på Suðuroy. I mellemtiden er forholdene på elområdet på Suðuroy væsentligt 

ændrede, idet en stor pelagisk fabrik er åbnet, som har et effektbehov over 2 MW og vur-

deres at bruge mellem 10 og 20 GWh el om året. 
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Dette har givet anledning til, at SEV regner med at lægge et elkabel (60 kV med 20-30 

MW kapacitet) til Suðuroy fra hovedområdet indenfor de kommende år. Derfor er det en 

betydningsfuld ny forudsætning, at hele systemet med vindmøller og pumped storage skal 

ses som en del af et stort elsystem med tilknytning til hovedområdet. 

 

 

 Luft/vand-varmepumper 7.3.1.

Tre parcelhuse med børnefamilier blev udvalgt til et forsøg med luft/luft varmepumper: 

Hus 1: Bygget i 1970 – ikke specielt velisoleret, opvarmet med oliefyr og radiatorer. 

Hus 2: Bygget i 2007 – velisoleret, kombineret gulvvarme og radiatorer, yderligere isole-

ret i måleperioden. 

Hus 3: Bygget i 2007 – velisoleret, udelukkende gulvvarme. 

 

Figur 7-13, figur 7-14 og figur 7-15 viser målinger pr dag midlet over en uge i hele måle-

perioden (hus 1 dog kun de to første år): 

 

 

Figur 7-13 hus 1 

 

Figur 7-14 hus 2 

 

 

Figur 7-15 hus 3 
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Årstidsvariationen ses tydeligt. Det er også værd at fremhæve forskellen i SPF for de tre 

huse, og at SPF kun varierer meget lidt gennem året. SPF for hus 1, 2 og 3 er henholdsvis 

2,3; 2,7 og 2,9. 

 

Figur 7-16 viser temperaturen i fremløbsvandet til opvarmning pr dag midlet over en uge 

i hele måleperioden. 

 

 

Figur 7-16 

Det ses helt klart, at hus 3 med gulvvarme har den laveste fremløbstemperatur og derfor 

også den højeste SPF. 

 

 Driftsudgifter 7.3.2.

De årlige udgifter til opvarmning med varmepumper er afhængige af vejret (målt som 

graddage) og elprisen. For at sammenligne med udgifter i et tilsvarende hus med oliefyr, 

er olieforbruget beregnet ud fra en antagelse om, at oliefyret med en virkningsgrad på 

0,8
38

 skal producere samme varmemængde som varmepumpen. 

Figur 3 viser variationen i graddage, el- og oliepriser inkl. moms i de 4 år. 

 

 

Figur 7-17  

Figur 7-18viser udgifterne til opvarmning med varmepumpe, og figur 7-19 viser bespa-

relser i forhold til opvarmning med olie. Tallene for 2012 for hus 1 er beregnet ud fra 

forbruget i 2010. 

 

                                                      
38 Målinger gjort på Jarðfeingi viser virkningsgrader 0,63 og 0, 76 for to ældre parcelhuse, 0,71 for ældre 

kontorbygning og 0,80 for ny bygning med nyt oliefyr. 
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Figur 7-18    Figur 7-19  

Med nuværende forskel i el- og oliepriser og en investering på omkring DKK 85.000 i et 

luft/vand-varmepumpeanlæg med en levetid på omkring 20 år er det fornuftigt valg i huse 

med gulvvarme, mens det ikke kan anbefales at erstatte oliefyr med luft/vand-

varmepumpe i et hus med radiatorer, der kræver en høj fremføringstemperatur.  

 

 Jordvarmepumper i parcelhuse 7.3.3.

To parcelhuse blev udvalgt: 

Hus 4: Bygget i 1970 – ikke specielt velisoleret, opvarmet med oliefyr og radiatorer. 

Hus 5: Bygget i 2007 – velisoleret, udelukkende gulvvarme. 

 

Figur 7-20 viser målinger pr dag midlet over en uge i hele måleperioden. 

 

 

Figur 7-20 hus 4 

 

 

 

Figur 7-21 hus 5 

 

Igen ses årstidsvariationen meget tydeligt, og man kan lægge mærke til, at SPF ligger 

betydeligt højere end for huse med samme opvarmningssystem med luft/vand-

varmepumper. En stor del af forklaringen til dette kan ses i figur 7-21. 
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Figur 7-22 

De grønne og blå kurver viser, at temperaturen i borehullerne varierer mellem 3 og 10 

grader hele året. Dette sammen med den lave fremløbstemperatur for hus 5 med jordvar-

me sikrer en konstant meget høj SPF-værdi på omkring 4. Selv om fremløbstemperaturen 

i hus 4 er relativt høj, bliver SPF-værdien konstant omkring 3, også på grund af den rela-

tivt høje temperatur i borehullet. Det er også værd at notere sig, at temperaturen i borehul-

lerne ikke falder i løbet af perioden på fire år. Denne konstatering passer fint med under-

søgelsen foretaget af Jarðfeingi og konsulentfirmaet Sweco i Sverige, se 

http://www.jf.fo/get.file?ID=5369 . Et af hovedresultaterne er en forskrift for dimensione-

ring af varmepumpe og borehul, som skal sikre langtidsholdbarhed af en jordvarme-

installation. 

Det er også interessant at se på, hvordan jordvarmesystemerne opfører sig i spidsbelast-

ningssituationer. 

 

Figur 7-23 viser, hvor meget eleffekt varmepumperne i hus 4 og 5 bruger. 

 

 

Figur 7-23 

Varmepumpen i hus 5 er 6 kW, og med en SPF på 4 kan man regne med en maksimalef-

fekt på ca. 1,5 kW. Hus 4 har en varmepumpe på 8 kW, som med en SPF på 3 giver en 

maksimal effekt på ca. 2,7 kW. 

Som man kan se, kommer effekten aldrig over nævnte værdier, og det passer også med, at 

elpatronerne, som skal slås til ved de spidsbelastninger som varmepumpen ikke kan klare, 

i praksis aldrig er i funktion. Man kan sige, at dette er et udtryk for, at systemerne er 

overdimensioneret, og at en mindre varmepumpe/kortere borehul ville give en mere øko-

nomisk drift. På den anden side betyder dette også, at belastningen af borehullerne i prak-

sis aldrig bliver “for stor”, så at hullerne med tiden langtidsafkøles. Den besparelse der 

eventuelt ligger i at bore et kortere hul er minimal i forhold til den ekstra driftssikkerhed, 

man får ved at bore hullet lidt længere end strengt nødvendigt. 

http://www.jf.fo/get.file?ID=5369
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 Driftsudgifter 7.3.4.

De årlige udgifter til opvarmning med varmepumper er som nævnt ovenfor afhængige af 

vejret (målt som graddage) og elprisen. Også i dette afsnit er olieforbruget beregnet ud fra 

en antagelse om, at oliefyret med en virkningsgrad på 0,82
39

 skal producere samme var-

memængde som varmepumpen. 

Figur 7-24 viser variationen i graddage på de to lokaliteter og el- og oliepriser inkl. moms 

i de 4 år. 

 

 

Figur 7-24 

Figur 7-25 viser udgifterne til opvarmning med varmepumpe, og figur 7-26 viser bespa-

relser i forhold til opvarmning med olie.  

 

 

Figur 7-25    Figur 7-26 

 

Med nuværende forskel i el- og oliepriser og en investering på omkring DKK 160.000 i et 

jordvarme-pumpeanlæg med en levetid på omkring 30 år er jordvarme økonomisk set et 

godt alternativ til oliefyr i gamle huse, hvor man kan forvente en tilbagebetalingstid på 

omkring 15 år. I nye huse med gulvvarme er merinvesteringen i forhold til oliefyr om-

kring DKK 100.000, og tilbagebetalingstiden bliver omkring 10 år.  

 

                                                      
39  Målinger gjort på Jarðfeingi viser virkningsgrader 0,63 og 0, 76 for to ældre parcelhuse, 0,71 for ældre 

kontorbygning og 0,80 for ny bygning med nyt oliefyr. 

- 
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 Samlet konklusion 7.3.5.

Nærværende undersøgelse dokumenterer klart, at både luft/vand- og jordvarmepumper er 

velegnede til opvarmning af parcelhuse på Færøerne. Der er forskel på holdbarhed, idet et 

jordvarmeanlæg erfaringsmæssigt kan forventes at holde i 30 år, dog med mulighed for 

udskiftning af kompressor i perioden, mens et luft/vand-anlæg kan forventes at holde i 20 

år med mulighed for udskiftning af kompressor og udedele i tidsrummet. Grunden til at 

jordvarmeanlægget har klart længere levetid er, at hele anlægget er indendørs eller under 

jord og derfor beskyttet mod vejrliget, i modsætning til luft/vand anlægget, som har en 

stor udedel, der er udsat for vind og vejr. 

Jordvarmeanlæg er også betydeligt mere effektive end luft/vand-anlæg, idet de har en 

højere årsvirkningsgrad (SPF). For gulvvarmeanlæg har jordvarmeanlæg SPF=4, mens 

luft/vand-anlæg har SPF=3. For gamle anlæg med radiatorer har jordvarmeanlæg SPF=3, 

mens luft/vand-anlæg har SPF= 2,5. Med hensyn til nærmiljøet er jordvarmeanlæg for-

delagtigt, idet det hverken kan ses eller høres – i modsætning til luft/vandanlæg, som har 

en udedel, der skal stå frit med hensyn til luftudskiftning, som køler luften omkring ude-

delen og som har et støjniveau, der kan være til gene for naboer, hvor ejendomme står tæt 

sammen. 

Økonomisk set er luft/vand-varmepumper med nuværende prisstruktur billigere og har 

derfor i huse med gulvvarme en meget kort tilbagebetalingstid på 5 – 10 år. I huse med 

radiatorer er årsvirkningsgraden dog så lav, at tilbagebetalingstiden bliver over 15 år. 

Jordvarmepumper er en del dyrere og har tilbagebetalingstider på mellem 10 og 15 år. 

Af de nævnte alternativer er det kun luft/vand-anlæg i huse med radiatorer, som ikke kan 

anbefales. 

Overordnet set er en elektrificering af opvarmning af stor betydning, og i denne sammen-

hæng er både luft/vand- og jordvarmeanlæg yderst relevante. 

De mange fordele, som jordvarmeanlæg har i forhold til luft/vand-anlæg, lægger op til en 

aktiv prispolitik, som gør disse anlæg økonomisk mere attraktive. 

 TIDEVANDSKRAFT I VESTMANNA  7.4.

I Vestmannasund foregår der i øjeblikket opsætning af et meget spændende tidevands-

kraftværk.  

Det er et tysk-færøsk samarbejde, Atlantisstrom i Tyskland og privatpersonen Uffe Bæ-

rentsen fra Vestmanna. www.atlantisstrom.de 

Anlæggets evne til at dreje fuldstændig under vandet, skyldes en helt ny og patenteret 

foldemekanisme, som giver bladene et energioverskud på tryksiderne, som er rettet mod 

strømmen. Det er dette overskud, som starter anlægget og holder det i bevægelse. Den 

elektriske strøm, som bliver produceret kommer fra en generator, som er placeret på side-

pladerne. 

Anlægget kan opbygges på en simpel måde af traditionelt skibsstål og er forholdsvis nemt 

at transportere til forankringsstedet. 

Målet for konceptet er at producere energi fra tidevandet – en kilde som aldrig tømmes til 

en pris som er konkurrencedygtig, selv uden subsidier. Dermed er konceptet ikke bare 

attraktivt med hensyn til teknikken, men har også stort økonomisk potentiale på et hurtigt 

voksende marked. 

Anlægget forventes at levere strøm ind på SEV´s net, medio november 2013. SEV køber 

den leverede strøm.  

 

http://www.atlantisstrom.de/
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 ØVRIGE DEMONSTRATIONSPROJEKTER  7.5.

 Vindmølleprojektet på Nólsoy 7.5.1.

Husmassen på Færøerne bliver hovedsaglig opvarmet ved at brænde olie i oliefyr. Samti-

dig har Færøerne en af verdens bedste vindressourcer. Vindenergien varierer igennem 

året og har ca. dobbelt størrelse om vinteren i forhold til sommeren. Dette stemmer sær-

deles godt med nødvendig energi til opvarmning. Det er derfor nærliggende at bruge 

vindenergi til opvarmning på Færøerne. Et forsøg på at udnytte denne mulighed pågår på 

øen Nólsoy ud for Torshavn. Nedenfor beskrives dette projekt og nuværende status bely-

ses. 

 Nordisk vindmølleprojekt på Nólsoy 2003-2008  7.5.2.

I 2003 startede et nordisk forskningsprojekt vedrørende ’grøn’ energi til tyndt bebyggede 

områder i Norden. På Færøerne blev Nólsoy (se figur 7-27) udpeget som forsøgssted. 

Jarðfeingi (Ministeriets energiafdeling) startede vindmålinger og gennemførte beregnin-

ger sammen med Risø, Enercon, StatoilHydro, SEV (Færøernes elselskab) og Torshavn 

Kommune. Der blev lagt op til at bruge vindmøller til produktion af el og hydrogen, såle-

des at øen Nólsoy skulle være selvforsynet med el og varme. Principskitse er vist i figur 

7-28. Desværre blev projektet ikke gennemført, men det har resulteret i, at der foreligger 

vindmålinger og beskrivelse af husmasse og energiforbrug på Nólsoy og forskellige sy-

stemer er blevet gennemregnet. Rapporter fra projektet findes på: 

www.jardfeingi.fo/Default.aspx?pageid=12001. 

Beboere på Nólsoy viste stor interesse og ville gerne forsætte projektet, således at byg-

ninger på Nólsoy kan opvarmes med vindkraft. 

 

Figur 7-27 
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Bygden Nólsoy ligger på nordspidsen af øen med samme navn, 3 sømil (20 minutters færgesejlads) øst 

for Torshavn, Færøernes hovedstad. Bygden har 100 huse med 250 indbyggere. En 220kW vindmølle 

er rejst på toppen 300m nord for bygden. I baggrunden ses vindmøller ejet af Færøernes elselskab 

SEV. 

 

Figur 7-28 

Forklaring: 

Figur 7-28 viser principskitse af Nólsoy-projektet 2003-2008 med to forskellige muligheder for at forsyne 

brugere på Nólsoy med elektricitet og varme. Begge løsninger baseres på, at hydrogen bruges til at stabilise-

re den ustabile vindkraft. Når der er vind nok produceres og gemmes hydrogen til senere brug. I perioder 

med for lidt vind omdanner en hydrogen brændselscelle den lagrede hydrogen til elektricitet. I (a) produceres 

varme fra en varmepumpe i hvert hus. I (b) bruges energi fra vindmøller til at opvarme en central varmetank, 

og varme distribueres dernæst med et fjernvarmesystem. 

 Projektfortsættelse med lokal energiforening  7.5.3.

I forbindelse med det nordiske energiprojekt på Nólsoy blev en lokal interesseforening 

stiftet den 27. august 2006 og fik navnet ’Nólsoyar Orkufelag’. Foreningen skulle virke 

som en lokal partner i projektet. Foreningen deltog i forberedelserne og gennemførte in-

formationsmøder for beboere på Nólsoy. Foreningen stod også for målinger af energifor-

brug i en del beboelseshuse. Efter at det nordiske projekt blev indstillet, har foreningen 

arbejdet videre med at videreføre projektet. Løbende orienterende møder blev afholdt og i 

januar 2010 søgte foreningen Færøernes Indenrigsministerium om finansiel støtte til fort-

sættelse af energiprojektet på øen. I maj 2010 bevilgede ministeriet 1,8 mio. DKK til 

dette formål. Et krav for udbetaling af støtten var, at der også var 10 % i egenkapital. 

Foreningen afholdt den 12. august 2010 stiftende generalforsamling for et aktieselskab 

(smápartafelag) af samme navn til fortsættelse af projektet, og der blev indbetalt DKK 

300.000 i egenkapital.  

a b 
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Der bygges videre på det forrige Nólsoyprojekt 2003-2008, men vindenergien skal kun 

bruges til opvarmning og ’hydrogen-delen’ er ikke med. Der lægges op til brug af en 

stand-alone vindmølle, idet det ikke er ligetil at koble vindkraft ind på det svage lokale 

elnettet. Systemet bygger på, at vindmøllen producerer el, som via eget elnettet føres til 

varmelegemer, som varmer decentrale vandtanke opstillet i hvert enkelt hus eller for 

klynger af huse og som forbindes til at køre sammen med de eksisterende centralvarme-

systemer.  De tekniske udfordringer ligger i at køre vindmøllen som ’stand-alone’ med 

nødvendigt kontrolsystem og udvikling af styringer, som kobler varmelegemer ind efter 

behov og i forhold til den producerede energi. En udførlig undersøgelse af miljøpåvirk-

ninger (VVM) blev gennemført i 2011, og alle andre myndighedskrav, som fx fra fred-

ningsmyndigheder, byggetilladelse og produktions- og kabel tilladelser, er på plads. 

 VINDMØLLE OG TEKNISK INSTALLATION  7.6.

Det er ikke ligetil at sætte en stor vindmølle op på et afsides sted på Færøerne. Dels er 

vejnettet spinkelt og lokal krankapacitet begrænser møllehøjden til under 50m. Desuden 

må vindmøllen være beregnet til vindlokalitet med vindstød på 70 m/s (klasse IEC 1A). 

Mange vindmølle-typer blev gennemgået og valget faldt på en brugt 220kW Wind World 

med 30 m højt tårn. Denne mølle er 20 år gammel og har stået på Fyn til fornylig. Dette 

er en typisk dansk mølle fra først i 1990erne, med stall-regulering og asynkron generator.  

Ud fra vindmålingerne med et gennemsnit på 9,5 m/s i 30m højde, vil møllen producere 

ca. 867.240 kWh per år (220*365*24*0,45), som er nok til at forsyne 35 huse med var-

meenergi. 

Fundament til vindmøllen blev lavet i efteråret 2011 og møllen blev rejst i sommeren 

2012, se figur 7-29. Der er desuden lagt elkabler fra møllen og til et fælles hus med en 

50m
3 
stor varmetank. De første otte huse er forbundet med varmetanken med et mini-

fjernvarme system. Flere huse skal knyttes til fjernvarmesystemet, efterhånden som pro-

jektet skrider frem, og huse længere væk skal have egen mindre lagertank med varmele-

geme, som forsynes gennem elkabler. Elkablerne fra møllen ligger langs med bygdens 

skole og børnehave, idet der foreligger en aftale med kommunen om, at disse bygninger 

skal knyttes til systemet, se figur 7-33. 

 

.   

Figur 7-29     Figur 7-30  
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Figur 7-31    Figur 7-32 

 Forklaring: Øverst: Fundament bygges i nov. 2011 og møllen blev rejst 5/8-2012.  

 Nederst: En fælles varmetank er sat op, og fjernvarmerør er lagt til de første otte huse. 
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Figur 7-33 

Forklaring: 

Vindmøllen er rejst på højden 300m nord fra den tæt bebyggede bygd. Elkabler er lagt ned til bygden, langs 

med skole og børnehave, til et fælles hus med en stor varmetank. Fra varmetanken fordeles varmeenergien 

gennem et mini-fjernvarmesystem til de nærmeste huse. Kabel- og fjernvarmesystem udvides, og flere huse 

tages med i systemet, efterhånden som projektet skrider frem. 
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 Simulering og prøvekørsel 7.6.1.

Måling af olieforbrug i huse på Nólsoy viser, at et gennemsnitshus bruger 93 kWh til 

opvarmning en vinterdag. En sommerdag forbruges kun ca. halvdelen. En vandtank på 

2000 liter, som opvarmes fra 55 til 95 °C, svarer til et energilager på 93 kWh. Simulerin-

ger ud fra målte vindhastigheder på Nólsoy viser, at et 93 kWh energilager per hus kan 

udglatte det meste af den variable energi, som produceres fra vindmøllen. Selv om der er 

god overensstemmelse mellem vindenergi gennem året og nødvendig energi til opvarm-

ning, er fluktuationerne i vinden langt større end fluktuationerne i forbruget, og varme-

tanken fyldes og tømmes hurtigt. I perioder med megen vind, bliver det derfor nødvendigt 

at stoppe møllen, eller finde andre variable forbrugere til overskydende vindenergi. I pe-

rioder med manglende vind, bliver det ligeledes nødvendigt at bruge andre energikilder 

som backup. Dette bliver i første omgang eksisterende oliefyr, men der arbejdes også med 

andre muligheder. 

Selv om alle installationer ikke er kommet på plads, er prøvekørsel med møllen allerede 

startet. De første prøvekørsler tyder på, at vindmøllens frekvens (Hz) og spænding (Volt) 

godt kan stabiliseres ved at ind- og udkoble varmelegemer og kondensatorer. Hurtig ind- 

og udkobling af kondensatorer er dog ikke ligetil, men der arbejdes med at forbedre dette 

system for at opnå større pålidelighed. Når både frekvens og spænding kan stabiliseres, 

åbner det op for, at en del af husene kan opvarmes med varmepumper, hvorved en mølle 

på 220 kW kan forsyne en stor del af bygden. 

 

Figur 7-34 

Forklaring:  

Energimængde i lagertank i løbet af året beregnet ud fra vindmålinger og varmeforbrug. Når vindmøllen 

kører med fuld produktion, fyldes varmetanken inden for et døgn. Når det er vindstille og ingen produktion, 

tømmes tanken på ca. et døgn. Om vinteren er tanken oftest fuld (og vindmøllen standses), men om sommeren 

er den oftest tom (og der må spædes til fra andre energikilder).  
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Figur 7-35 

Forklaring: 

Prøvekørsel med stand-alone vindmøllen på Nólsoy startede i november 2012. Vindmøllens hastighed (fre-

kvens målt i Hz) stabiliseres ved at ind- og udkoble belastning i form af passende antal varmeelementer (målt 

i kW). Vindmøllegeneratorens spænding (Volt) stabiliseres ved at ind- og udkoble kondensatorer (målt i 

kVAr).  

 

 Økonomiske betragtninger 7.6.2.

Opvarmning af et gennemsnitshus på Færøerne med olie koster, med dagens priser, ca. 

DKK 25.000. Et system, hvor vindkraft bruges til opvarmning, skal kunne konkurrere 

med disse priser. Omregning af priser fra olie til el kan ske med formlen som fjernvarme-

værket i Torshavn bruger: DKK/kWh = DKK/liter olie * 0,0988 / 82 % (0,0988 er energi-

indhold i olie og 82 % er oliefyrseffektivitet). Med den nuværende oliepris på lidt over 8 

DKK/liter kan konkurrerende el til opvarmning sælges for 1 DKK/kWh, som svarer til 

0,8 DKK/kWh uden moms. Produktionen fra 220 kW-møllen på ca. 867.240 kWh kan 

derfor give en indtægt på op imod 700.000 DKK/år. Dette kan foruden drift forsvare en 

investering på godt DKK 3 mio. som investeringen på Nólsoy kommer til at koste 
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Faktaboks 

 Nólsoy, med sin meget gode vindlokalitet tæt på den tætte bebyggelse og med sin engagerede 

befolkning, er et godt sted at afprøve et system, hvor vindenergi erstatter oliefyr til opvarm-

ning af beboelse. 

 Med finansiel støtte fra ministerium og lokal teknisk tæft er det lykkedes at bygge et velegnet 

og billigt system til afprøvning af teknikker til at køre en vindmølle som stand-alone til op-

varmning. 

 De første prøvekørsler tyder på, at vindmøllens frekvens (Hz) og spænding (Volt) kan 

stabiliseres ved at ind- og udkoble varmelegemer og kondensatorer. Hurtig ind- og udkob-

ling af kondensatorer er dog ikke ligetil og der arbejdes med at forbedre dette system for at 

opnå større pålidelighed. 

 Når systemet er færdigudviklet, kan mange opvarmningsopgaver konverteres fra olie til 

vindkraft. Dette er ikke kun aktuelt på Færøerne, men også på andre afsidesliggende lokali-

teter. Dette vil gøre lokalsamfundet mindre afhængigt af importeret olie og mindske udled-

ning af drivhusgasser. 

 Projektet har derfor bred interesse både lokalt, i det øvrige Norden og mange andre steder 

rundt omkring i verden. 
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 8. ANDRE TILTAG 

 SALTVANDS-PUMPED STORAGE  8.1.

 Teknologi 8.1.1.

Teknologien bag saltvands-pumped storage adskiller sig ikke voldsomt fra teknologien 

bag ferskvands-pumped storage, blot er det nederste reservoir havet. Brugen af havet som 

det nederste reservoir giver nogle særlige udfordringer, blandt andet med korrosion og 

alger, muslinger og andet vækst.   

 

Figur 8-1 

 

 Projekter og udvikling 8.1.2.

 

Det eneste saltvands-pumped storage-anlæg i drift er Okinawa Yanbaru i Japan. Det be-

står af en 30 MW variabel hastighedsgenerator og kan producere nominel effekt i 8 timer. 

Det blev designet med speciel opmærksomhed på det specielle miljø omkring det og har 

været i drift siden 1999.  

Adskillige saltvands-pumped storage-projekter er planlagt rundt om i verden. Mest be-

mærkelsesværdige er to store projekter i Irland, som begge er planlagt til at kunne levere 

over 1000 MW i et længere tidsrum.  

 Miljøpåvirkning 8.1.3.

Den miljømæssige påvirkning af saltvands-pumped storage afhænger i høj grad af place-

ringen af lageret. På land stammer påvirkningen primært fra saltvandsreservoiret, som 

kan forurene det omkringliggende område med store mængder salt. I havet er påvirknin-

gen primært ved udmundingen, som kan give en betydeligt øget strømning i vandet i om-

rådet.  

Den miljømæssige påvirkning kan begrænses betydeligt ved at sørge for at reducere ha-

stigheden af vandet ved udmundingen og ved at isolere saltvandsreservoiret, så saltvand 

ikke lækkes til den omkringliggende jord og undergrund.  

 

 

Faktaboks: 

 Saltvands-pumped storage udføres principielt efter samme metode som 

ferskvands- pumped storage, blot erstattes det nederste reservoir af salt-

vand. Det eneste anlæg som er i drift ligger i Okinawa Yanbaru i Japan.  

 Et saltvands-pumped storage kan have en række miljøpåvirkninger, så som 

forurening af det omkringliggende område med store mængder af salt. 
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 VARMEPUMPELAGER  8.2.

 Teknologi 8.2.1.

Varmepumpelager består af to lagre, et varmt og et koldt. Når lageret skal optage energi 

bruges en varmepumpe til at overføre varme fra det kolde lager til det varme lager, hvor-

ved det varme lager opnår en temperatur på 500 °C og det kolde lager en temperatur på -

160 °C. Når lageret skal afgive energi bruges temperaturforskellen til at drive den speci-

aldesignede varmepumpe, hvorved der genereres el.  

 

Figur 8-2 

 

 Projekter og udvikling 8.2.2.

Teknologien er stadig under udvikling. Mindre demonstrationsprojekter er blevet udført. 

Det første store demonstrationsprojekt (1.5 MW / 6 MWh) er under udvikling for We-

stern Power Distribution i Storbritannien.  

 

 Miljøpåvirkning 8.2.3.

Den miljømæssige påvirkning fra et varmepumpelager bør være meget lav. Der benyttes 

ingen miljøskadelige materialer – grus er et naturligt materiale, hylsteret er af almindeligt 

stål, og Argon er en ædelgas, som findes naturligt i atmosfærisk luft.  

Dog vil varmen og kulden fra det varme og kolde lager påvirke temperaturen inden for en 

kort afstand af lageret.  
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Faktaboks: 

Varmepumpelagre er stadig under udvikling, og der er kun gennemført få mindre de-

monstrationsprojekter. 

Det første større demonstrationsprojekt er under udvikling for Western Power Distribu-

tion i Storbritannien (1,5 MW/6 MWh). 

Den miljømæssige påvirkning er lav, fordi der kun benyttes naturlige materialer, såsom 

grus, stål og ædelgassen Argon. 
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